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คู่มือนักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา 2565
วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น

พระพุทธรูป
ประจ�ำสถำนศึกษำ

“พระพุทธมงคลมุนีศรีเฉลิมวิทย์”

พระพุทธรูปประจ�าสถานศึกษา
 “พระพุทธมงคลมุนีศรีเฉลิมวิทย์”		เป็นพระพุทธรูปปางลีลา		ประดิษฐานอยู่ที่ประตูทางออก

ฝั่งซ้าย	 	 ด้านหน้าวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น	 	 เป็นศูนย์รวมจิตใจให้ยึดมั่นในหลักธรรม	 ค�าสั่งสอนของ

องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า	 เพื่อเตือนตนให้เป็นผู้มีสติยึดมั่นในคุณธรรม	 จริยธรรม	 เป็นคนดีและงาม 

ทั้งภายนอกและภายในจิตใจ	ลูกศิษย์	ครู	เจ้าหน้าที่	ได้กราบไหว้เพื่อเป็นสิริมงคล
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คู่มือนักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา 2565
วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น

องค์พระวิษณุประจ�ำสถำนศึกษำ
วิทยำลัยเทคนิคขอนแก่น

วิษณุกรรม  คือ  พระวิศวกรรม
 เป็นเทพเจ้าแห่งงาน  

 บางทีเรียกว่า  “วิสสุกรรม”

	 เทวดาองค์นีท้รงเป็นเทพเจ้าฝ่ายช่างทัง้มวล		บางทีเรียกว่า	“วสิสุกรรม”	พระองค์นีเ้ป็นเทพเจ้า

ในวงศ์	“วิสุ”	อันเป็นเหล่าเทพบริวารของพระอินทร์		ซึ่งมี		8		องค์		คือ

	 1.	พระธุรวะ		(ดาวเหนือ)

	 2.	พระอาปะ		(น�้า)

	 3.	พระโสม		(พระจันทร์)

	 4.	พระธะระ		(ดิน)

	 5.	พระอนิล		(ลม)

	 6.	พระอนล		(ไฟ)

	 7.	พระประภาส		(รุ่งเรือง)

	 8.	พระประตยุษ		(แสงสว่าง)

	 พระวิศวกรรมเป็นบุตรของพระประภาส		(รุ่งเรือง)		มีพระมารดานามว่านางโยคสิทธา		สีกาย

พระองค์คือ		สีขาว		สมัยหลังถือกันว่ามีสีกายเป็นสีเขียว		มี		3		เนตร		ทรงพระชฎาโพกและอาภรณ์

สีขาว		ในพระหัตถ์ขวาทรงถือผึ่ง		พระหัตถ์ซ้ายทรงถือกระดิ่ง		พระวิษณุกรรมมีหน้าที่คอยรับบัญชา

จากพระอินทร์		ในการเนรมิตการก่อสร้างไม่ว่าเป็นบนสวรรค์หรือในโลกมนุษย์



ตราประจ�าวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น

น�้าเงิน - ขาว

สีประจ�าวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น

ต้นอินทนิล

ต้นไม้ประจ�าวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น
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คณะผู้บริหารส�านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

คณะผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการ

นายยศพล  เวณุโกเศศ
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา

นายมณฑล ภาคสุวรรณ
รองเลขาฯคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

เรืออากาศโทสมพร ปานด�า
รองเลขาฯคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

นายสุเทพ  แก่งสันเทียะ
เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

นางสาวตรีนุช เทียนทอง
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

นางกนกวรรณ วิลาวัลย์
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
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คู่มือนักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา 2565
วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น

คณะผู้บริหารวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น

นายสมจิตร วรศักดิ์
รองผู้อ�านวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

นายชัชวาล  อุ่นแก้ว
รองผู้อ�านวยกฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา

นายไชยันต์ ไชยาดุลานันท์
รองผู้อ�านวยการฝ่ายวิชาการ

นายอุดมศักดิ์  มนูศิลป์
รองผู้อ�านวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร

ดร.สิทธิศักดิ์  ช�าปฏิ
ผู้อ�านวยการวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น
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คู่มือนักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา 2565
วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น

สารจาก

ผู้อ�านวยการวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น

	 ยนิดต้ีอนรบันกัเรยีน	นกัศกึษาใหม่	ประจ�าปีการศกึษา		2565		ทกุคน	การทีน่กัเรียน	นกัศกึษา

ผ่านการคัดเลือกเข้ามาศึกษาต่อที่วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่นแห่งนี้	แสดงถึงความมุ่งมั่น	และมีศักยภาพ

ท่ีจะเรยีนต่อในสายอาชพี	แต่ยงัมอีกีหลายปัจจยัทีจ่ะสนบัสนนุให้นกัเรียน	นกัศกึษาได้เดินทางไปถงึจุด

มุ่งหมาย	คือการเป็นนายช่างที่มีทักษะฝีมือในอนาคต

	 วทิยาลยัเทคนคิขอนแก่นได้เปิดท�าการเรยีนการสอนมานาน	เป็นสถานศกึษาเก่าแก่ท่ีมชีือ่เสียง	

ครอูาจารย์เป็นผูม้คีวามรู	้เชีย่วชาญ	รกั	หวงัด	ีและส่งเสริมลูกศษิย์	วทิยาลัยเทคนคิขอนแก่นได้ผลิตคน

เก่งให้เป็นทีป่ระจกัษ์ในภมูริู	้ภมูธิรรมมากมาย	นกัเรียน	นกัศกึษาได้รับรางวลัเหรียญทองในการแข่งขนั

ทักษะฝีมือทางช่างทั้งระดับอาเซียน	และ	ระดับชาติมากมายหลายสาขา	ทุกปี

	 วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น	 มุ่งเน้นการจัดการเรียนการสอน	 ตามปรัชญาการศึกษา	 ผลิตคนดี	

คนเก่ง	และมีความสุข	มีโครงการต่างๆ	เช่นการฝึกงาน	การศึกษาดูงานในสถานประกอบการ	โครงการ

คุณธรรมน�าความรู้	 โครงการนันทนาการต่างๆ	 และยังได้ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในวิทยาลัยฯ	 ให้น่าอยู	่ 

น่าเรียน

	 เป็นที่ตระหนักชัดว่า	 สถานการณ์ในปัจจุบัน	 มีการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว	

นักเรียน	นักศึกษา	จะต้องแสวงหาความรู้เพิ่มเติมเพื่อพัฒนาศักยภาพของตัวเอง	และปรับตัวให้เข้ากับ

สงัคม	โดยเฉพาะอย่างยิง่ในช่วงสถานการณ์โรคระบาคไวรสัโคโรน่า	(โควดิ	19)	ทีส่่งผลกระทบต่อระบบ

เศรษฐกิจไปทั่วโลก	มีผลต่อตลาดแรงงาน	ขอให้นักเรียน	นักศึกษาได้ตระหนักและระวัง	รักษาสุขภาพ	

ขณะเดียวกันให้ตระหนักว่า	ตัวเองเป็นก�าลังส�าคัญในการพัฒนาประเทศในอนาคต

	 ขออวยพรให้นกัเรยีน	นกัศกึษาทกุคนจงประสบความส�าเร็จในการศกึษา	ฝึกทักษะวชิาชพี	ตาม

ความตั้งใจเพื่อเตรียมพร้อมเป็นบุคลากรที่มีความสามารถ	เพื่อพัฒนาประเทศชาติต่อไป

  

(นายสิทธิศักดิ์  ช�าปฎิ)

ผู้อ�านวยการวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น
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ประวัติวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น
ประวัติการจัดตั้ง		วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่นได้ก่อตั้งขึ้นและมีการพัฒนามาเป็นล�าดับดังนี้

พ.ศ. 2480	 กรมอาชีวศึกษากระทรวงศึกษาธิการ	ได้ประกาศจัดตั้ง	โรงเรียนประถมอาชีพช่างไม้	

ขึ้นที่จังหวัดขอนแก่นให้การรับผู้จบชั้นประถมศึกษาปีที่	 4	 เข้าเรียนในวิชาช่างไม้

ก�าหนดหลักสูตร	2	ปี		ซึ่งเริ่มเปิดท�าการสอนครั้งแรกวันที่		18	เมษายน	พ.ศ.	2480		

โดยใช้สถานที่ท�าการประมงจังหวัดขอนแก่นในปัจจุบัน	เป็นสถานที่ท�าการสอน	และ

มีนักเรียนรุ่นแรก	52	คน	ครูผู้สอน	3	คน	ผู้บริหารคนแรกคือครูใหญ่	“ขุนธรรมสัตย์

ศึกษากร”	(2480	–	2480)

พ.ศ. 2481	 กรมอาชวีศกึษากระทรวงศกึษาธกิารได้เปล่ียนหลักสูตรเป็น	3	ปี	และได้ย้ายมาต้ังใหม่

ที่	 “เหล่างา”	ข้างวัดป่าเหล่างา	 (วัดป่าวิเวกธรรม)	ตามเส้นทางขอนแก่น-ยางตลาด	

เนื้อที่	16	ไร่	(คือที่อยู่ปัจจุบัน)

พ.ศ. 2482	 เปลี่ยนชื่อใหม่เป็น	“โรงเรียนอาชีพช่างไม้”	ใช้หลักสูตร	3	ปี	รับผู้จบชั้นประถมศึกษา

ปีที่	4	เข้าเรียนเช่นเดิม

พ.ศ. 2486	 ได้เปิดท�าการสอนวิชา	ระดับชั้น	ม.1	 (พิเศษ)	ให้แก่นักเรียน	ซึ่งเมื่อจบแล้วสามารถ

บรรจุเป็นครูประชาบาลได้

พ.ศ. 2492	 เปลี่ยนชื่อโรงเรียนเป็น	 “โรงเรียนช่างไม้ขอนแก่น”	 	 และเรียกระดับชั้นเรียนเป็น	

“อาชีวศึกษาชั้นต้น”		เมื่อจบแล้วสามารถเรียนต่ออาชีพชั้นกลางอีก	3	ปี	ได้

พ.ศ. 2495	 เริ่มรับผู้จบชั้น	ม.3	เข้าเรียนในหลักสูตรชั้น	อาชีวศึกษาตอนปลายครั้งแรก

พ.ศ. 2499	 เลิกรับนักศึกษาชั้น	ป.4	เข้าเรียน	โดยรับเฉพาะผู้จบ	ม.3	เท่านั้นเข้าเรียนอาชีวศึกษา

ตอนปลายและเปิดสอนหลกัสตูรระดับชัน้อาชวีศกึษาชัน้สูงหลักสูตร	3	ปี		โดยรับผู้จบ

ชัน้อาชวีศกึษาตอนปลาย	ในช่วงนีก้ร็บัสมคัรผูจ้บ	ม.6	เข้าเรยีนในระดบัชัน้อาชวีศกึษา

ชั้นสูงด้วย

พ.ศ. 2503	 กรมอาชีวศึกษาได้ยกฐานะของโรงเรียนช่างไม้ขอนแก่นเป็น	 “โรงเรียนการช่าง

ขอนแก่น”		และเปิดสอนชั้นอาชีวศึกษาตอนปลาย	กับชั้นอาชีวศึกษาชั้นสูงเช่นเดิม

พ.ศ. 2504	 ขยายหลกัสตูรให้มรีะดบัสงูขึน้		โดยรับนักเรียนนกัศกึษาท่ีส�าเร็จชัน้ประโยคอาชวีศกึษา

ตอนปลาย	หรือผู้ส�าเร็จชั้นมัธยมศึกษาปีที่	3	เข้าเรียนต่อหลักสูตร	3	ปี	ส�าเร็จแล้วได้	

วุฒิประกาศนียบัตรประโยคอาชีวศึกษาชั้นสูง

พ.ศ. 2506	 กรมอาชีวศึกษาได้ปรับปรุงโรงเรียนการช่างขอนแก่นให้เข้าอยู่ในโครงการ	 SEATO	

(Skilled	 Labor	 Project)	 	 โดยได้รับเงินจากโครงการมาท�าการปรับปรุงห้องเรียน	

โรงฝึกงานใหม่	 เพื่อเตรียมติดตั้งเครื่องจักร-เครื่องมือ	 รับการเปิดสอนเป็นแผนกช่าง

ก่อสร้างครั้งแรกในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ	(ปวช.)
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พ.ศ. 2507			 เปิดสอนอีกหลายหลักสูตรในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ	(ปวช.)	คือ	ช่างยนต์,	

	 ช่างกลโรงงาน,	ช่างเชื่อมและโลหะแผ่น	และช่างไฟฟ้า

พ.ศ. 2513	 เปิดสอนแผนกช่างวิทยุ-โทรคมนาคมเพิ่มขึ้นอีก	1	แผนกวิชาช่าง

พ.ศ. 2519	 กรมอาชวีศกึษาประกาศยกฐานะโรงเรียนการช่างขอนแก่น	และโรงเรียนการช่างสตรี

	 ขอนแก่นรวมเป็น	“วทิยาลยัอาชวีศกึษาขอนแก่น”		โดยให้โรงเรยีนการช่างขอนแก่น

เป็น	 “วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่นวิทยาเขต	 1”	 และโรงเรียนการช่างสตรีเป็น	

“วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่นวิทยาเขต	2”

พ.ศ. 2520	 ขยายหลกัสตูรให้มรีะดบัสงูขึน้		โดยรับนกัเรียนท่ีส�าเร็จประโยคอาชวีศกึษาชัน้สูง		เข้า

ศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง	 (ปวส.)	 สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์	

เป็นครั้งแรก

พ.ศ. 2522	 กรมอาชีวศึกษาประกาศเปลี่ยนฐานะจาก	วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่นวิทยาเขต	1	

เป็น	“วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น”

พ.ศ. 2524	 เพิ่มหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค	(ปวท.)		โดยเปิดสอนแผนกวิชาเทคนิค

วิศวกรรมส�ารวจเพิ่มขึ้น	1	สาขา	โดยรับจากนักเรียนที่จบจาก	ม.ศ.5	เข้าศึกษาต่ออีก	

2	ปี	(รุ่นแรก)

พ.ศ. 2536	 เปิดสอนระดบั	ปวส.	เพิม่อกี	คอื	สาขาวชิาช่างเทคนคิโลหะ	และสาขาวชิาช่างก่อสร้าง

พ.ศ. 2538	 เปิดสอนระดับ	 ปวช.	 ระบบทวิภาคี	 คือ	 ช่างยนต์,	 ช่างกลโรงงาน,	 ช่างก่อสร้าง,	 

ช่างไฟฟ้า	ช่างเชื่อมโลหะ

พ.ศ .2539	 เปิดสอนระดับ	ปวช.	ระบบทวิภาคีเพิ่มอีก	คือ	วิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์	

พ.ศ. 2546	 -		เปิดท�าการสอนระดับ	ปวช.	และระดับ	ปวส.	สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม

	 -		เปิดท�าการสอน	ระดับ	ปวช.	และระดับ	ปวส.	สาขาวิชาเทคนิคสถาปัตยกรรม	

	 -		เปิดท�าการสอนระดับ	ปวส.	(ม.6)		สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ	(สทท.)		

พ.ศ. 2547	 -		เปิดท�าการสอนแผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์	ระดับ	ปวส.

พ.ศ. 2556	 เปิดสอนระดับปริญญาตรี	เทคโนโลยีบัณฑิต	ทล.บ.	(เทคโนโลยีการก่อสร้าง)

พ.ศ. 2557	 เปิดสอนระดับปริญญาตรี	เทคโนโลยีบัณฑิต	ทล.บ.	(เทคโนโลยีแม่พิมพ์)

	 เปิดสอนระดับปริญญาตรี	เทคโนโลยีบัณฑิต	ทล.บ.	(เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์)

	 เปิดสอนระดับปริญญาตรี	เทคโนโลยีบัณฑิต	ทล.บ.	(เทคโนโลยีไฟฟ้า)

พ.ศ. 2564	 เปิดสอนระดับปริญญาตรี	เทคโนโลยีบัณฑิต	ทล.บ.	(เทคโนโลยียานยนต์)

เนื้อที่และที่ตั้งปัจจุบัน

	 ปัจจุบันวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น	ตั้งอยู่เลขที่	67	ถนนศรีจันทร์	ต�าบลในเมือง	อ�าเภอเมือง		

จังหวัดขอนแก่น		มีเนื้อที่	16	ไร่เศษ	โทรศัพท์	0-4322-1290		โทรสาร	0-4322-2064		

Web	Site	วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น		wwwkktech.ac.th	
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รายการสัญลักษณ์

1	 อาคาร	1	งานทะเบียน,ประชาสัมพันธ์,

เอกสารการพิมพ์,	การเงิน

13 อาคาร	13

2 อาคาร	2 	ชั้น	1	แผนกวิชาช่างกลโรงงาน

3 อาคาร	3 	ชั้น	2	แผนกวิชาช่างเทคนิคการผลิต

								แผนกวิชาช่างเทคนิคอุตสาหกรรมชั้น	1	ห้องพักครูแผนกสามัญ

ชั้น	2	แผนกวิชาเทคโนโลยีพื้นฐาน 	ชั้น	3	แผนกวิชาช่างเทคนิคพื้นฐาน

4 อาคาร	4	 	ช้ัน	4	ห้องประชุมวทิยาลยัเทคนคิขอนแก่น	

ชั้น	1	ห้องประชุมอินทนิล 14 โดม

ชั้น	2	ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ	 15 รื้อถอนสร้างตึกใหม่

ชั้น	3-4	แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 16 ก�าลังก่อสร้างอาคารใหม่

5 (ช�ารุดรื้อถอน) 17 ป้ายวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น

6 แผนกวิชาช่างเชื่อม,	แผนวิชาเทคนิคโลหะ 18 ป้อมยาม

7 อาคาร	7 19 โรงจอดรถ

8 อาคาร	8	 20 พระวิษณุกรรม

ชั้น	1-2	แผนกวิชาช่างยนต์ 21 ศาลพระภูมิ

ชั้น	3-4	แผนกวิชาช่างไฟฟ้าก�าลัง 22 พระพุทธรูป

ชั้น	5	แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ 23 ลานกิจกรรมเคารพธงชาติ

ชั้น	6	แผนกวิชาช่างโทรคมนาคม 24 งานแนะแนว

9 อาคาร	9 25 งานปกครอง,	ห้องพยาบาล

ชั้น	1	แผนกวิชาช่างก่อสร้าง 26 บ้านพักผู้อ�านวยการ

ชั้น	2	แผนกวิชาช่างโยธา 27 บ้านพักรองผู้อ�านวยการ

ชั้น	3	แผนกวิชาช่างสถาปัตยกรรม 28 บ้านพักข้าราชการครู

10 โรงอาหารชั่วคราว 29 บ้านพักพนักงานขับรถ

11 ห้องผู้อ�านวยการ 30 งานอาคารสถานที่

12 อาคาร	12

ชั้น	1	ฝ่ายวิชาการ

ชั้น	2	ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

ชั้น	3-4	แผนกวิชาช่างเขียนแบบเครื่องกลโรงงาน
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ปรัชญา (Philosophy)

ศึกษำดี มีวินัย ใฝ่คุณธรรม

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น

วิสัยทัศน์ (Vision)
สถาบันผลิตบุคลากรที่มีทักษะวิชาชีพระดับสูง ชั้นน�าของประเทศ

อัตลักษณ์ (Identity)
ฝีมือดี

เอกลักษณ์ (Uniqueness)
บริการเด่น

พันธกิจ (Mission)
1.	 ผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านอาชีวศึกษาเพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชน

	 สถานประกอบการหน่วยงานภาครัฐ	ได้ตามมาตรฐานวิชาชีพ

2.	 ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา	โครงการ	สิ่งประดิษฐ์	นวัตกรรม	และเทคโนโลยี

3.	 ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการอาชีวศึกษาโดยร่วมมือกับเครือข่าย	ชุมชน	สถาน

	 ประกอบการได้อย่างทั่วถึง	และมีประสิทธิภาพ

4.	 พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ	ตามหลักธรรมาภิบาล

 ศึกษาดี  มีวินัย  ใฝ่คุณธรรม  คือ ปรัชญาการท�างานของสถานศึกษาที่

ใช้เป็นหลกัในการด�าเนนิงานบรหิารวิทยาลัย ตลอดจนการจดัการเรยีนการสอน

ให้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
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ฝ่ายวิชาการ
ประจ�าปีการศึกษา 2565

นายจ�ารูญ  กาพย์ไกรแก้ว
หัวหน้างานวัดผลและประเมินผล

นายธนานุวัช ถาวิเศษ
หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

นายดนุพล ชุมชนสัมพันธ์
หัวหน้างานสื่อการเรียนการสอน

นายธาตรี  สุภาระโยธิน
หัวหน้างานวิทยบริการและห้องสมุด

นายอภินันท์  ก้อนมณี
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

นายไชยันต์ ไชยาดุลานันท์
รองผู้อ�านวยการฝ่ายวิชาการ
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หัวหน้าแผนกวิชา

นายเอกสิทธิ์ ด้วงนิล
หัวหน้าแผนกวิชาช่างยนต์

นายบรรลือศักดิ์ ถีราวุฒิ   
หัวหน้าแผนกวิชา

ช่างเขียนแบบเครื่องกล

นายกิตติโรจน์ โชติชื่น
หัวหน้าแผนกวิชาช่าง

เทคนิคอุตสาหกรรม

นายวีระมิตร  ไชยชาติ
หัวหน้าแผนกวิชาช่างกลโรงงาน

และเทคนิคการผลิต

นายรังสรรค์  เสนาสิงห์
หัวหน้าแผนกวิชา

เทคนิคพื้นฐาน

นายณรงค์  ปานสวัสดิ์
หัวหน้าแผนกวิชาช่างเชื่อม

และเทคนิคโลหะ

นายอุทิศ  วงษ์พัฒน์
หัวหน้าแผนกวิชา

ช่างไฟฟ้าก�าลัง

นายพิเชษฐ์  จันทรังศรี
หัวหน้าแผนกวิชา

ช่างอิเล็กทรอนิกส์

นายบัณฑิต  จันทร์พุฒ
หัวหน้าแผนกวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม
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หัวหน้าแผนกวิชา

นายธนเศรษฐ์  ชมก้อน
หัวหน้าแผนกวิชาช่างโยธา

นายไพบูลย์  เขียวรัมย์
หัวหน้าแผนกวิชาช่างก่อสร้าง

นายมานัส  ยอดทอง
หัวหน้าแผนกวิชาช่างส�ารวจ

นายบัญญัติ พงษ์พิริยะเดชะ
หัวหน้าแผนกวิชาช่าง

สถาปัตยกรรม

นายสุริยันต์  เงาะเศษ
หัวหน้าแผนกวิชา

เทคโนโลยีสารสนเทศ

นายชัชชัย จันทะสีลา
หัวหน้าแผนกวิชา

เทคโนโลยีพื้นฐาน

ดร.สุพรรษา  อเนกบุณย์
หัวหน้าแผนกวิชา

สามัญ-สัมพันธ์-พื้นฐาน

นางเพ็ญนภา  สีแก้วสิ่ว
หัวหน้าแผนกวิชา

เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์

ดร.วชิรปัญญา  ปัญญาว่อง
หัวหน้าแผนกวิชา

เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
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ฝ่ายงานบริหารทรัพยากร
ประจ�าปีการศึกษา 2565

นางนภาภรณ์ สาผิว
หัวหน้างานการบัญชี

นายนิรันดร์  ค�าเรืองศรี
หัวหน้างานอาคารสถานที่

ดร.ประจักษ์  เทพศิลา
หัวหน้างานบุคลากร

นายภาณุพงศ์ หล้าสวย
หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป

นายประสิทธิ์ สุพรรณ์
หัวหน้างานการเงิน

นายคงกฤช ศิรินาค
หัวหน้างานพัสดุ

นายจุระพล  เฟื่องไธสงค์
หัวหน้างานพัสดุ

นางณัฐกาญจน์ ภูมิธนสวัสดิ์
หัวหน้างานประชาสัมพันธ์

นายธีระชัย เลิศนาวีพร
หัวหน้างานทะเบียน

นายอุดมศักดิ์  มนูศิลป์
รองผู้อ�านวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร
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ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
ประจ�าปีการศึกษา 2565

นางรุ่งเรือง  อินทนพ
หัวหน้างานประกันคุณภาพ

นายปริทัศน์ จันฤๅไชย
หัวหน้างานความร่วมมือ

นายกล้าณรงค์ ค�าบึงกลาง
หัวหน้างานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

นายพิชญ์พล จิตพิมลมาศ
หัวหน้างานส่งเสริมผลิตผลการค้าฯ

นายมัธยม  อ่อนจันทร์
หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ

นายนเรศวร์ ศุภลักษณศึกษากร
หัวหน้างานวิจัย

นายสมจิตร วรศักดิ์
รองผู้อ�านวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
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ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
ประจ�าปีการศึกษา 2565

นางสาวชวนิดา ประแดงปุย
หัวหน้างานสวัสดิการนักเรียน	นักศึกษา

นายแสงชัย  คงสมบัติ
หัวหน้างานครูที่ปรึกษา

นางกิ่งผกา  กองพล
หัวหน้างานแนะแนวอาชีพฯ

นายภานุวัฒน์  นิลศรี
หัวหน้างานโครงการพิเศษฯ

นายไพลวัลย์ เขียวแป้
หัวหน้างานปกครอง

นายธีระ ไสโม้
หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน	นักศึกษา

นายชัชวาล  อุ่นแก้ว
รองผู้อ�านวยกฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
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ตัวอย่างการแต่งกาย วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

ชุดทฤษฎีชุดทฤษฎี

ชุดทฤษฎี

ชุดลูกเสือ

ชุดปฏิบัติ

ชุดปฏิบัติ

ชุดรักษาดินแดน
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การติดต่อสอบถามภายในวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น

1. หมายเลขโทรศัพท์ผู้บริหารสถานศึกษา ปีการศึกษา 2565

 ล�าดับที่                ชื่อ-สกุล                     ต�าแหน่ง หมาเลขโทรศัพท์

	 1	 ดร.สิทธิศักดิ์	ช�าปฏิ	 ผู้อ�านวยการวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น	 081-977-9409

	 2	 นายอุดมศักดิ์		มนูศิลป์ รองผู้อ�านวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร 095-661-0125

	 3	 นายชัชวาล		อุ่นแก้ว	 รองผู้อ�านวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน	 062-915-1796

	 	 	 นักศึกษา

	 4	 นายไชยันต์	ไชยาตุลานันท์	 รองผู้อ�านวยการฝ่ายวิชาการ	 081-0499234

	 5	 นายสมจิตร	วรศักดิ์	 รองผู้อ�านวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ	 098-979-5141

2. เบอร์โทรติดต่อภายในวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น เบอร์โทร 043 - 221290, 043-222065

โทรสาร 043 – 222064 กดหมายเลขติดต่อภายใน ฝ่ายงานต่างๆ ตามหมายเลขด้านล่างนี้

	 1001	 ผู้อ�านวยการวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น	 8003	 ห้องพักครูแผนกช่างอิเล็กทรอนิกส์	(ชั้น	5)

	 1002	 รองผู้อ�านวยการฝ่ายวิชาการ	 8004	 ห้องพักครูแผนกเทคโนโลยีโทรคมนาคม

	 1003	 รองผู้อ�านวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร	 8005	 ห้องพักครูแผนกช่างอิเล็กทรอนิกส์	(ชั้น	6)

	 1004	 รองผู้อ�านวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน	 9001	 ห้องพักครูแผนกช่างก่อสร้าง

	 1005	 รองผู้อ�านวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ	 9002	 งานอาชีวศึกษาบัณฑิต

	 1006	 งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน	 9003	 ห้องพักครูแผนกช่างโยธา

	 1007	 งานการเงิน	 9004	 ห้องพักครูแผนกช่างสถาปัตยกรรม

	 1008	 งานบัญชี	 9005	 ห้องพักครูแผนกช่างส�ารวจ

	 1009	 งานประชาสัมพันธ์	(Operator)	 1201	 หัวหน้างานพัสดุ

	 1010	 งานปริหารงานทั่วไป	(Operator)	 1202	 งานพัสดุ

	 1011	 งานบุคลากร	 1203	 งานอาคารสถานที่

	 1012	 งานทะเบียน	 1204	 ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ

	 3001	 หน้าห้องผู้อ�านวยการ	 1205	 งานทวิภาคี

	 3002	 ห้องพักครูแผนกสามัญ	สัมพันธ์	พื้นฐาน	 1206	 งานวางแผนและงบประมาณ

	 3003	 ห้องพักครูแผนกเทคโนโลยีพื้นฐาน	 1207	 งานความร่วมมือ

	 4001	 งานวิทยบริการฯ	(ห้องสมุดสารสนเทศ)	 1208	 งานประกันคุณภาพ/งานวิจัยและพัฒนา

	 4002	 งานวิทยบริการฯ	(ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ)	 1209	 งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
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	 4003	 ห้องพักครูแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ	(ชั้น	3)	 1210	 ห้องพักครูแมคคาทรอนิกส์

	 4004	 ห้องพักครูแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ	(ชั้น	4)	 1211	 ห้องพักครูแผนกเขียนแบบ

	 6001	 ห้องพักครูแผนกช่างเชื่อมและเทคนิคโลหะ(ชั้น	1)	 1212	 ห้องพักครูแผนกเขียนแบบ

	 6002	 ห้องพักครูแผนกช่างเชื่อมและเทคนิคโลหะ(ชั้น	2)	 1213	 งานหลักสูตรและการสอน

	 8001	 ห้องพักครูแผนกช่างยนต์	 1214	 งานทวิศึกษา

	 8002	 ห้องพักครูแผนกช่างไฟฟ้า	 1301	 ห้องพักครูแผนกช่างกลโรงงาน

	 6011	 งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา	 1302	 ห้องพักครูแผนกเทคนิคการผลิต

	 6012	 งานปกครอง	 1303	 ห้องพักครูแผนกเทคนิคอุตสาหกรรม

	 6013	 งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา	 1304	 ห้องพักครูแผนกเทคนิคพื้นฐาน

	 6014	 งานโครงกาพิเศษ	 1305	 งานสื่อการเรียนการสอน

	 6015	 งานครูที่ปรึกษา	 	
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หมายเลขโทรศัพท์มือถือของครูที่ปรึกษาประจ�าแผนกวิชาต่างๆ

ในการติดต่อประสานงานด้านการเรียนของนักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น

1.  แผนกวิชาช่างยนต์

ล�าดับที่ ชื่อ – สกุล ครูที่ปรึกษา เบอร์โทรศัพท์

1	 นายสุรเชษฐ์		ชูศรี 084-6860202

2	 นายปรัชญานันท์			เย็นอ่วม				 086-8637890

3	 นายวิทยา		กองจันทร์ 089-5731615

4	 นายภานุวัฒน์		นิลศรี				 080-0114482

5	 นายสุรเชษฐ์		ประทุมโคตร			 094-3105350

6	 นายเอกสิทธิ์		ด้วงนิล	(หน.) 086-2228184

7	 นายแสงชัย		คงสมบัติ 081-3691387

9 นายณัฐพงษ์		เพียยุระ 083-4093490

10 นายหิรัญ		สาราษฎร์ 081-1838342

11	 นายธนานุวัช		ถาวิเศษ 081-7918099

12	 นายไพวัล		เขียวแป้ 087-2222215

13	 นายพิชัย		ค�าประเทือง 099-1707310

14 นายอุทัย		แหลมฉลาด 093-5606886

15	 นายพันฤทธิ์		แถลงศรี 089-0047079

16 	นายกฤษฎา		อบมา 093-4283044

17	 นายสุริยา		เหล่ามาลา 085-0064531

18	 นายนรินทร์		สารภักดี 091-0519954

19	 นายภูริพงศ์		อักษรพิมพ์ 087-2283270

20	 นายสุวัฒน์		จันทร์งาม 085-0092138

21 นายคณิน		ทองดี 088-3326028

22	 นายวัชพล		จ�าปานา 090-5952807

23 นายคเชนทร์		มิ่งโอโล 088-0619447

24 นางสาวมุขพิมาน		กลางฮวด 063-9806022

25 นายพงศกร		ภูมิพันธ์ 090-5567085
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2.  แผนกวิชาช่างกลโรงงาน

ล�าดับที่ ชื่อ – สกุล ครูที่ปรึกษา เบอร์โทรศัพท์

1	 นายวีระมิตร			ไชยชาติ		(หน.) 083-4520296

2	 นายพงษ์พิชญ์		จันทร์โชติ 085-7509699

3 นายประหยัด		โยทะการี 086-2351045

4 นายประสิทธิ์		สุพรรณ์ 086-4516214

5	 นายสมนึก		วรรณพันธ์ 090-8513622

6	 นายธีระชัย		เลิศนาวีพร 085-0050043

7 นายปริทัศน์		จันฤาไชย 085-8511145

8	 นางสาวพัชรา		วิคารมย์						 091-4190324

9 นายเดชาธร		ชุมมณเทียร	 085-7543661

10	 นายภูวดล		กลับกลาง	 087-8670833

11	 นางศิโรวัสย์		ศรีหนองบัว 083-9061931

12	 นายภูมินทร์		ไชยวรรณ 085-5187960

13 ว่าที่	ร.ท.เอกชัย		เสนาดี 086-6310765

14	 นายวชิรพันธุ์		ช้างศรี 081-2628144

15	 นายสัญญา			พะมณี 095-6482594

16	 นายเวคิน		กิติราช 062-1789133

17	 นางสาวสาวิตรี		แก้วแสนเมือง 091-1271688

18	 นายธวัช		สะตะ 085-9268638

19 นายกริช		แก้วกระจ่าง 081-7995705

3. แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ

ล�าดับที่ ชื่อ – สกุล ครูที่ปรึกษา เบอร์โทรศัพท์

1 นายณรงค์		ปานสวัสดิ์	(หน.) 081-7697178

2	 นายฐิติรัตน์		ลีซีทวน		 094-9329652

3 นายคทาวุธ		อรรคษร 081-296776

4	 นายวีระยุทธ			อินทรพงษ์มีชัย 099-0200111

5	 นางสาวนิลยา			อัคษา 061-1543120

6	 นายก�าธร			สรรพ์สมบัติ 097-2831713
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4. แผนกวิชาช่างเขียนแบบเครื่องกล

5. แผนกวิชาช่างเทคนิคโลหะ

6. แผนกวิชาช่างเทคนิคการผลิต

7. แผนกวิชาช่างเทคนิคอุตสาหกรรมและโลจิสติก

ล�าดับที่ ชื่อ – สกุล ครูที่ปรึกษา เบอร์โทรศัพท์
1 นายศุภมิตร		กิจเธาว์ 081-9754923

2	 นางวรรณา		พุทธาศรี 095-1808946

3	 นายบรรลือศักดิ์		ถีราวุฒิ	(หน.) 087-2321538

4	 นางนรินทร์สิรี		ศรีนามชัย 085-4578597

5 นายรณชัย		ยุ่งพรมมา 065-8099030

ล�าดับที่ ชื่อ – สกุล ครูที่ปรึกษา เบอร์โทรศัพท์
1	 นายสุเทพ		ผกานิรินทร์ 085-0145691
2	 นายณรงค์		นามพรมมา 088-5362169
3	 นายสุรจอม		ลิ้มสุวรรณ์ 094-2687887
4 นางสาวกาญจนา			หนูแม้น			 098-7202906

ล�าดับที่ ชื่อ – สกุล ครูที่ปรึกษา เบอร์โทรศัพท์
1	 นายวีระมิตร		ไชยชาติ	(หน.) 083-4520296
2	 นายเจริญ		บุญใบ 082-1466231
3	 นายวีรพัฒน์		นามปัญญา 081-7291963
4 นายวีรยุทธ		พลตรี			 096-1761009

ล�าดับที่ ชื่อ – สกุล ครูที่ปรึกษา เบอร์โทรศัพท์
1	 นายกิตติโรจน์		โชติชื่น	(หน.) 081-3451429
2	 นายประเสริฐ		วิสาคาม 087-9443359
3 นายธีระ		ไสโม้ 086-8533878
4	 นายธีระศักดิ์		คงเอม 089-9555760
5 นายธนาวุฒิ		พรมโสภา 089-4190595
6 นายประจักษ์		เทพศิลา 080-4114409
7	 นายจรูญ		กองบุญธรรม 089-7126093
8 นางสาวสุปราณี		วงศ์พระจันทร์ 087-5779557
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8.  แผนกวิชาช่างไฟฟ้าก�าลัง

ล�าดับที่ ชื่อ – สกุล ครูที่ปรึกษา เบอร์โทรศัพท์

1	 นายพุฒิพงศ์		ไชยราช 086-6326012

2 นายประชา		สุทธิโชติ 083-1466257

3 นายอุทิศ		วงษ์พัฒน์	(หน.) 095-1967388

4 นายธเนศร์		บุญตาแสง 084-2645977

5 นายเสน่ห์		บริบูรณ์ 083-6725527

6 นายพีระพงษ์		สาสิมมา 089-8630709

7 นายภาณุพงศ์		หล้าสวย 092-2129289

8 นายคงกฤช		ศิรินาค 095-0366276

9 นายทัดเทพ		ชีวะโอสถ 081-0492446

10	 นางสาวธัญพร		ถานะ 085-0131566

11 นายทักษิณ		โสภาปิยะ 081-0503521

12 นายธีรพงษ์		พลแสนจันทร์ 098-7509773

13 นายยุทธศาสตร์		น้อยศรี 088-5399490

14 นายชิษณุชา		ดวงอภินันท์ 095-1693635

15 นายเอกชัย		สิมสา 081-5449894

16 นายยุทธพงษ์		โยธาภักดี 081-8632949

17 นายเพชร		ส�าราญจิตต์ 081-7996051

18 นายวงศกร		จอมทอง 088-2251320

19 นายธีรวัฒน์		ปัญญา 081-8654981

20 นายอรรถพงษ์		ภูบุญอบ 081-6620069

21 นายจิตติศักดิ์		กัสนุกา 088-0365499

22 นายอนุศาสน์		ชะอ้อน 087-7114841

23 นายณัฐวุฒิ		จันมณี 089-5705579

24 นางสาวยุวดี		มีโคดง 087-6406431

25 นายอิทธิกร		เค้าสิม 083-4811743

26 นายเกียรติศักดิ์		วิจิตรรัตน์ 098-9151953
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9.  แผนกวิชาเทคโนโลยีพื้นฐาน

ล�าดับที่ ชื่อ – สกุล ครูที่ปรึกษา เบอร์โทรศัพท์

1 นางนภาภรณ์		สาผิว 088-0546687

2	 นายรังษี		เวียงวิเศษ 090-0251552

3	 นางกิ่งผกา		กองพล 081-9555769

4 นายธีระ		ไสโม้ 086-8533878

5 นายชัชชัย		จันทะสีลา	(หน.) 081-6704420

6	 นายธนาวุฒิ		พรมโสภา 093-4573128

7	 นายปรมินทร์		สีจันทร์ฮด 098-2198545

8 นายอภิสิทธิ์		กล�่าสกุล 082-5569256

10.  แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์

ล�าดับที่                ชื่อ – สกุล ครูที่ปรึกษา เบอร์โทรศัพท์

1	 นายสาคร		แถวโนนงิ้ว 081-9751853

2 นายประณต		ปิยะมาพรชัย 091-8626174

3 นายพิชญ์พล		จิตพิมมาศ 098-1048633

4 นางภรศุภา		ลิมป์เศวต 089-3147295

5 นายธาตรี		สุภาระโยธิน 089-2160504

6 นายสมชาย		คุณสมบัติ			 089-9378447

7 นายพิเชษฐ์		จันทรังศรี	(หน.) 094-5397734

8 นายสุวิจักขณ์		ประจันตะเสน 088-5636244

9 นายกล้าณรงค์		ค�าบึงกลาง 063-6355699

10	 นายเอกรินทร์		มาวงษา 094-4536526

11 นายสิทธิพร		ไกรยวงศ์ 095-3591441

12 นายอัมพล		เจริญนนท์ 087-2213556

13 นายเฉลิมเกียรติ		ถีอาสนา 084-0274455

14 นายรณชัย		มรกตศรีวรรณ 094-3859996

15 นางสาวคัทลียา		กันทัง 095-1680907

16 นายวิทธวัช		สามารถ 087-2205887

17 นายดนุพล		ชุมชนสัมพันธ์		 089-2755678
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11.  แผนกวิชาช่างสารสนเทศ

12.  แผนกวิชาช่างก่อสร้าง

13.  แผนกวิชาช่างโยธา

ล�าดับที่                ชื่อ – สกุล ครูที่ปรึกษา เบอร์โทรศัพท์

1	 นายสุริยันต์		เงาะเศษ	(หน.) 086-4585609

2 นายจ�ารูญ		กาพย์ไกรแก้ว 089-7120309

3 นายสุนทร		นิศากร 086-6360719

4 นางบังอร		พลมิตร 093-5567392

5 นายมัธยม		อ่อนจันทร์ 084-7954295

6 นางสาวศรารัตน์		วรรณแจ่ม 088-9613224

7 นายประวิทย์		ลิ้มตระกูล 098-5868150

8 นางสาวเนตรสกาว		พิกุลทอง 090-0241209

ล�าดับที่                ชื่อ – สกุล ครูที่ปรึกษา เบอร์โทรศัพท์

1 นายสมเก่ง		มาค�า 086-7160472

2	 นายนิรันดร์		ค�าเรืองศรี 086-2264417

3	 นายรณฤทธิ์		ฤทธิมนตรี 081-7998131

4	 นายไพบูลย์		เขียวรัมย์	(หน.) 089-8725406

5	 นางสาวศิรินภา		ลุนชัยญา 087-9484552

6 นายชัทชาคร		ผิวแดง 089-7136785

ล�าดับที่                ชื่อ – สกุล ครูที่ปรึกษา เบอร์โทรศัพท์

1	 นายอนุวัติ		พาระพัฒน์ 083-4082191

2 นายมานะ		ศรีสูงเนิน 081-8719161

3 นายจิรวัฒน์		ภูลายยาว 080-3037007

4 นายฉัตรชัย		พานิช 083-9545990

5 นายธนเศรษฐ์		ชมก้อน	(หน.) 095-4622229

6 นายสมมาตร		ค�าภักดี 092-3656978

7 นางรัชฎาภรณ์		เจริญโสภารัตน์ 086-8637889

8 นางสาวสุพิตรา		ชัยเดช 085-4505779

9 นางสาวสุพิตรา		พุสิมมา 082-1235775

10 นายพรศักดิ์		นะคะจัด 093-0980937
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ล�าดับที่                ชื่อ – สกุล ครูที่ปรึกษา เบอร์โทรศัพท์

1	 นางณัทกาญจน์		ภูมิธนสวัสดิ์				 087-4229265

2 นางรัตนาภา		มหรรณพกร 095-1684717

3 นางสาวค�าประเคียน		โพธิ์เพชรเล็บ 092-5589449

4 นายไพโรจน์		นาชัยสิทธิ์ 064-0041091

5 นายศิลปชัย		บุญรักษา 081-7393411

6 นางวราชิณี		สิทธิวุฒิ 084-6014649

7 นางสาวไฉทยา		นามเชียงใต้ 083-3405758

8 นางสุภิญญา		วรศักดิ์ 098-1050109

9 นางวราพร		สิมมา 093-3280173

10	 นางสลิลทิพย์		ช�าปฏิ 081-6616800

11 นางสาวชวนิดา		ประแดงปุย 088-5510047

12 นางจันทพร		กงอินทร์			 085-1595619

13 นางกรุณา		ศรีสถาน		 085-9241455

14 นางทองสุข		ลีลาด 089-6952997

15 นายแทนไท		เกาะลุน 080-0127077

16 นางรุ่งเรือง		อินทนพ 061-1146538

17 นางสาวสุพรรษา		อเนกบุณย์	(หน.)	 094-5416469

18 นายอัศชาติ		อาศิรกานต์	 062-5024387

19 นางนภัสสร		หินเธาว์ 088-0127077

20 นางอรวรรณ		เจอืจารย์ 081-6014221

21 นางสาววิมลศิลป์		หลงโสกเชือก 085-6535868

22 นางสาวนิรัชรินทร์		สีหานู 089-2866241

23 นางอนุธิดา		อาศิรกานต์ 088-5587446

24 นางสาวกัญญาณี		แนวสุภาพ 087-4456810

25 นางสาววรญา		ภาวะศิลป์ 085-0052004

26 นายเรอืงศกัดิ	์	เรอืงไชย 095-8313360

27 นางสาวนิภาพร		แกลา 064-3076222

28 นายอุกฤษ		เหมมี 089-8436400

14.  แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
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ล�าดับที่                ชื่อ – สกุล ครูที่ปรึกษา เบอร์โทรศัพท์

29 นางสาวสภุรา		มนูศลิป์ 094-4040445

30 นางสาวสุพิชชา		ศรีบุญจันทร์ 092-8125243

31 นายชโลธร		พิมพ์จักร 095-6696797

32 นางสาวเจติยา		ค่อมสิงห์ 086-4554289

ล�าดับที่                ชื่อ – สกุล ครูที่ปรึกษา เบอร์โทรศัพท์

1 นายมานัส		ยอดทอง	(หน.) 080-4110640

2 นายเรวัชชัย		รอดเจริญ 081-5442117

3 นายจตุพล		หงษ์แก้ว 082-3008973

4 นางสาวพนิดา		ศิริกรรณ์ 083-6695702

5 นางสาวศิรินภา		ลุนชัยญา 087-9484552

6 นายภานุมาศ			ไชยสิงห์ 080-0615427

ล�าดับที่                ชื่อ – สกุล ครูที่ปรึกษา เบอร์โทรศัพท์

1 นายบัญญัติ		พงษ์พิริยะเดชะ	(หน.) 083-5422992

2 นายนิติพัฒน์		ภูผาใจ 085-0023631

3 นายปณิธาน		บุตรแก้ว 087-9638840

4 นายสรนันท์		ศิริจ�าปา 084-9359511

ล�าดับที่                ชื่อ – สกุล ครูที่ปรึกษา เบอร์โทรศัพท์

1 นายบัณฑิต		จันทร์พุฒ	(หน.) 089-8431081

2 นายอภิวัฒน์		คงล�าพันธ์ 087-7725089

3 นายอภินันท์		ก้อนมณี 081-3698208

4 นายกฤษดาพงษ์		กล้าหาญ 086-8625239

14.  แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

15.  แผนกวิชาช่างส�ารวจ

16.  แผนกวิชาช่างสถาปัตยกรรม

17.  แผนกวิชาช่างโทรคมนาคม
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ล�าดับที่                ชื่อ – สกุล ครูที่ปรึกษา เบอร์โทรศัพท์

1 นายรังสรรค์		เสนาสิงห์	(หน.) 088-5601611

2 นายประเสริฐ		วิสาคาม 087-9443359

3 นายเจษฎากร		เกียนมะเริง 088-5744582

4 นายธีระนันต์		แก้วบุญเรือง 090-3351302

5 นางจิตรา		ลืออุโฆษกุล 099-1694454

6 นายทรงกลด		ลุนคุณ 0898631359

7 นายศุภชัย		แสงบัวท้าว 094-4428744

18.  แผนกวิชาช่างเทคนิคพื้นฐาน

แผนการเรียน ปวส.แผนการเรียน ปวช.
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ระเบียบวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น

ว่าด้วย  เครื่องแบบนักเรียน  นักศึกษา  พ.ศ. 2565
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(นายสิทธิศักดิ์		ช�าปฏิ)

ผู้อ�านวยการวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น

	 ข้อ	 12	 ให้ใช้ระเบียบนี้ตั้งแต่วันที่		25		เดือน		มีนาคม		พ.ศ.	2565		เป็นต้นไป

	 	 	 	 ประกาศ		ณ		วันที่		25		เดือน		มีนาคม		พ.ศ.	2565
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ระเบียบวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น

ว่าด้วยการบริหารเกี่ยวกับนักเรียน  นักศึกษา  พ.ศ. 2565
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(นายสิทธิศักดิ์		ช�าปฏิ)

ผู้อ�านวยการวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น

	 ข้อ	 42	 ให้ใช้ระเบียบนี้	ตั้งแต่วันที่		25		เดือน		มีนาคม		พ.ศ.	2565		เป็นต้นไป

	 	 	 	 ประกาศ		ณ		วันที่		25		เดือน		มีนาคม		พ.ศ.	2565
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หลักเกณฑ์และวิธีการลงโทษนักเรียนนักศึกษา  พ.ศ. 2565
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	 																													25		เดือน		มีนาคม		พ.ศ.	2565		เป็นต้นไป

	 	 	 	 ประกาศ		ณ		วันที่		25		เดือน		มีนาคม		พ.ศ.	2565
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งานทะเบียน 

1. ก�าหนดการเปิด-ปิด (วิทยาลัยจะออกประกาศให้ชัดเจนในแต่ละปีการศึกษา)

	 ภาคเรียนที่	1		 เปิดภาคเรียนภายในพฤษภาคม	ของทุกปี

	 	 	 	 ปิดภาคเรียนภายในกันยายนของทุกปี

	 ภาคเรียนที่	2	 เปิดภาคเรียนภายในตุลาคม	ของทุกปี

	 	 	 	 ปิดภาคเรียนภายในกุมภาพันธ์ของทุกปี

	 ภาคฤดูร้อน	 กลางเดือนมีนาคมถึงต้นเดือนพฤษภาคม

2. การลงทะเบียน 

	 2.1	 ต้องลงทะเบียนเรียนตามวันเวลาที่วิทยาลัยฯ	 ก�าหนด	 ถ้าไม่ลงทะเบียนตามก�าหนดจะ

ต้องเสียค่าปรับ	100	บาท	(ลงทะเบียนหลังก�าหนดภายใน	15	วัน	หลังจากเปิดภาคเรียน)

	 2.2	 ต้องให้อาจารย์ที่ปรึกษาเห็นชอบ

	 2.3	 ต้องลงทะเบียนด้วยตนเอง

	 2.4	 นักศึกษาท่ีมาลงทะเบียนด้วยตนเองไม่ได้	 จะมอบหมายให้ผู้อื่นมาแทนต้องรับอนุญาต

จากวิทยาลัยฯ	ก่อนลงทะเบียน

	 2.5	 ถ้านักศึกษาไม่มาลงทะเบียนหลังก�าหนด	ต้องรักษาสภาพการเป็นนักศึกษา

ขั้นตอนการลงทะเบียน

	 1.	รับบัตรลงทะเบียนกับอาจารย์ที่ปรึกษา

	 2.	ช�าระเงินลงทะเบียนเรียน	ผ่านธนาคารกรุงไทย	จ�ากัด	กรณีลงหลังก�าหนดช�าระเงินที่การ

เงินวิทยาลัย

	 3.	 น�าหลักฐานการช�าระเงินจากธนาคาร	 เพ่ือยื่นต่อแผนกการเงินเพ่ือออกใบเสร็จรับเงิน 

น�าส�าเนาหลักฐานยื่นต่องานทะเบียน

3. การขอผ่อนผันช�าระค่าลงทะเบียนได้เฉพาะ ค่าลงทะเบียนรายวิชา

4. การเปลี่ยน การถอน และการเพิ่มรายวิชา

	 4.1	การเปลี่ยน			การเพิ่ม	ต้องท�าภายใน	15	วัน	และภายใน	5	วัน	ส�าหรับภาคฤดูร้อน

	 4.2	การสอนต้องกระท�าภายใน	30	วนั	นบัต้ังแต่วนัเปิดภาคเรยีน	หรอืภายใน	10	วนั	นบั	ต้ังแต่

วันเปิดภาคฤดูร้อน

	 4.2	ต้องให้อาจารย์ผู้สอนและอาจารย์ที่ปรึกษาเห็นชอบ

5. การนับเวลาเรียนเพื่อสิทธิ์เข้าสอบปลายภาคเรียน

	 ในเวลาเรียนหนึ่งๆ	 นักเรียนนักศึกษาต้องมีเวลาเรียนในแต่ละรายวิชาไม่ต�่ากว่าร้อยละ	 80	 

ของเวลาเรียนเต็ม	ส�าหรับรายวิชานั้น	จึงจะมีสิทธิ์เข้าสอบปลายภาคเรียน
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6. การขออนุญาตเลื่อนสอบ นักเรียนนักศึกษาจะขอเลื่อนสอบได้ในกรณี

	 6.1	 ประสบอุบัติเหตุ	หรือเจ็บป่วยระหว่างการสอบหรือก่อนสอบ

	 6.2	 ถูกควบคุมโดยพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมาย

	 6.3	 เป็นตัวแทนเข้าร่วมประชุมหรือกิจกรรมอื่นโดยวิทยาลัยฯยินยอม

	 6.4	 วิทยาลัยฯ	พิจารณาเห็นว่ามีความจ�าเป็นอย่างแท้จริง

	 6.5	 ต้องยื่นค�าร้องพร้อมทั้งหลักฐานประกอบต่อวิทยาลัยฯ	ก่อนวันสอบไม่น้อยกว่า	3	วัน

	 6.6	 จะขออนญุาตเลือ่นการสอบออกไปได้ไม่เกนิวนัก�าหนด	การสอบปลายภาคของภาคเรียน

ถัดไป

7. การพักการเรียน นักเรียนนักศึกษาจะลาพักการเรียนได้ในกรณี

	 7.1	 ได้รับทุนการศึกษาทางอื่นให้ไปศึกษาดูงาน	หรือเป็นตัวแทนของสถานศึกษาในการเข้า

ร่วมประชุมหรือการอื่นๆ	อันควรแก่การส่งเสริม

	 7.2	 เจ็บป่วยต้องพักรักษาตัว

	 7.3	 เหตุจ�าเป็นอย่างอื่นตามที่วิทยาลัยฯจะพิจารณาเห็นสมควร

	 7.4	 นักศึกษาที่ลาพักการเรียนต้องช�าระเงินค่ารักษาสภาพนักเรียนภาคเรียนละ	100	บาท

	 7.5	 ต้องยื่นค�าร้องต่อวิทยาลัยฯโดยมีผู้ปกครองรับรอง

	 7.6	 เมื่อครบก�าหนดเวลาของการพักเรียนแล้ว	 นักศึกษาต้องยื่นค�าร้องขอกลับเข้าเรียน	

ภายในวัน	เวลาที่วิทยาลัยฯก�าหนด

	 7.7	 วิทยาลัยฯอาจสั่งให้นักศึกษาพักการเรียนได้ในกรณีที่กระท�าผิดระเบียบของวิทยาลัยฯ

	 7.8	 ลาพักการเรียน	ได้ครั้งละ	1	ภาคเรียน

8. การลาออก

	 นักเรียน	 นักศึกษาที่มีความประสงค์จะลาออกเป็นนักเรียน	 นักศึกษา	 ต้องให้บิดา	 มารดา	 

หรือผู้ปกครองเป็นผู้รับการลาออก		เว้นแต่ผู้ที่บรรลุนิติภาวะ

9. การพ้นสภาพสภาพนักศึกษา

	 9.1	นักศึกษาพ้นสภาพไปเอง	ในกรณีดังต่อไปนี้

	 	 -	ส�าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร

	 	 -	ลาออก

	 	 -	ถึงแก่กรรม

	 9.2	วิทยาลัยฯ	สั่งให้พ้นสภาพ	ในกรณีดังต่อไปนี้	

	 	 -	ขาดเรียนเกินกว่า	15	วัน

	 	 -	ไม่ติดต่อรักษาสภาพนักศึกษาภายใน		15	วัน	นับแต่วันถัดจากวันปิดการลงทะเบียน

	 	 -	ประพฤติฝ่าฝืนระเบียบข้อคับของวิทยาลัยฯอย่างร้ายแรง
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	 	 -	 ต้องโทษคดีอาญา	 โดยค�าพิพากษาของศาลถึงที่สุด	 ให้จ�าคุกเว้นแต่ความผิดลหุโทษ	

หรือความผิดที่ได้กระท�าโดยประมาณ

	 	 -	ขาดความรู้พื้นฐานหรือขาดคุณสมบัติของผู้เข้าเรียน

	 9.3	พ้นสภาพตามระเบียบว่าด้วยการประเมินผลการเรียน

     ส�าหรับปวช.หลักสูตร 2562         ส�าหรับปวส. หลักสูตร 2557

	 เกรดเฉลี่ยสะสม	ภาคเรียนที่	2	ต�่ากว่า	1.50	 เกรดเฉลี่ยสะสม	ภาคเรียนที่	2	ต�่ากว่า	1.50

	 เกรดเฉลี่ยสะสม	ภาคเรียนที่	4	ต�่ากว่า	1.75	 เกรดเฉลี่ยสะสม	ภาคเรียนที่	4	ต�่ากว่า	1.75

	 เกรดเฉลี่ยสะสม	ภาคเรียนที่	6	ต�่ากว่า	1.90	 	

10. ผู้พ้นสภาพนักศึกษา ตามข้อ 9.2	 ยกเว้นขาดความรู้พ้ืนฐานหรือขาดคุณสมบัติของผู้เข้าเรียน 

ถ้าประสงค์จะเข้าเรียนใหม่ต้องยื่นค�าร้องต่อวิทยาลัยฯ	ภายใน	 1	 ปี	 นับแต่วันถัดจากวันพ้นสภาพ

นักศึกษา	เมื่อวิทยาลัยฯ	เห็นสมควรก็เข้าเรียนได้	และต้องปฎิบัติดังนี้

	 10.1	 ต้องเข้าเรียนภายในสัปดาห์แรกของภาคเรียน	เว้นแต่กลับเข้าเรียนในภาคเรียนด้วยกัน

	 10.2	 ต้องเรียนตามหลักสูตรที่ใช้อยู่ในขณะนั้น

	 10.3	 ให้น�าจ�านวนหน่วยกติของรายวชิาทีส่อบได้ไว้	และเป็นรายวชิาทีย่งัปรากฎอยูใ่นหลกัสตูร

นี้มานับรวม
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การเรียนรักษาดินแดน (ร.ด.)

1. คุณสมบัติ

	 1.1		เป็นเพศชายหรือหญิง	ที่มีสัญชาติเป็นไทย

	 1.2		อายุขั้นแรกไม่จ�ากัด	แต่ต้องไม่เกิน	25	ปี

	 1.3		ไม่พิการหรือทุพพลภาพ

	 1.4		จบ	ม.3	หรือ	มศ.3	หรือเทียบเท่า

	 1.5		ความประพฤติเรียบร้อย

	 1.6		ไม่เป็นทหารประจ�าการกองประจ�าการ	หรือก�าหนดต้องเข้าประจ�าการ

	 1.7		เป็นนักเรียนหรือนักศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น

	 1.8		มีขนาดรอบตัว	น�้าหนักและส่วนสูงตามส่วนสัมพันธ์	ดังนี้

         ความขยายของอก                 ชาย                             หญิง 

 อายุ หายใจ หายใจ น�้าหนัก ความสูง น�้าหนัก ความสูง

 ไม่เกิน ออก เข้า (กก.) (ซม.) (กก.) (ซม.) 

	 15	 75	 72	 42	 152	 41	 148

	 16	 76	 73	 44	 154	 42	 149

	 17	 77	 74	 46	 156	 43	 150

	 18	 78	 75	 48	 158	 44	 151

	 19	 79	 76	 50	 160	 45	 152

	 ดัชนีมวลกาย	BMI			สูตร		BMI=		น�้าหนัก(กก.)	หารด้วยส่วนสูง	(เมตร)	ยกก�าลัง	2

	 	 						BMI		ปกติ				 ชาย			น้อยกว่า	35	กก./ตรม.

	 	 	 	 	 หญิง		น้อยกว่า	30	กก./ตรม.

2. วันสมัครและวันในการฝึกนักศึกษาวิชาการ

	 2.1	 วันสมัครภายในวันที่	16	–	31	พ.ค.		ณ	วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น

	 2.2	 วนัในการฝึกจะฝึกแบบค่ายดงันี	้	นศท.	ชัน้ปีที	่1-5	เข้าค่ายฝึกระหว่างวนัที	่		ก.ย.	–	ต.ค.		

ที่ศูนย์ค่ายศรีพัชรินทร์

	 2.3	 สอบข้อเขียน		ธันวาคม

	 2.4	 ฝึกภาคสนาม		ชั้นปีที่	3,4		และ	5	ประมาณ	มกราคม	–	กุมภาพันธ์

	 2.5	 การน�าปลด	(เฉพาะชั้นปีที่	3)	ภายในเดือน	ตุลาคม
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3. หลักฐานการสมัคร

	 3.1	 รูปถ่ายขนาด		3	x	4	ซม.		จ�านวน		1		รูป

	 3.2	 ส�าเนาทะเบียนบ้าน	ถ่ายเอกสาร	จ�านวน	1	แผ่น

	 3.3	 สด.9	(ถ้ามี)	ถ่ายเอกสาร	จ�านวน	1	แผ่น

	 3.4	 ส�าเนาใบ	รบ.	หรือใบประกาศ

	 3.5	 ค่าสมัคร	คนละ	650	บาท/ปี	(จ่ายวันสมัคร)

	 3.6	 ค่าตรวจโรค	คนละ	100	บาท	(จ่ายวันสมัคร)

	 3.7	 ค่าบ�ารุงชมรม	ผกท.		20		บาท

	 3.8	 ค่าชุดฝึก	เครื่องหมาย	หมวก	เข็มขัด	ราคาประมาณ	1,500	บาท

	 3.9	 ค่ารองเท้า	ประมาณ	450	บาท	(รายการที่	3.7	และ	3.8	จ่ายวันรับของ)

4. สิทธิที่จะได้รับ

	 4.1	 นศท.หญิง	ถ้าสอบเข้าเรียนวิทยาลัยพยาบาลทหารจะได้รับคะแนนเพิ่มดังนี้

	 	 ปีที่	1	(3%)					ปีที่	2		(4%)					ปีที่	3			(5%)			ปีที่	4		(6%)					ปีที่	5		(7%)

	 4.2		นศท.ชาย	

	 	 4.2.1		เมื่อเรียนครบ	3	ปี	จะได้การยกเว้นไม่ต้องรับการคัดเลือกทหารเป็นทหารกอง	

	 	 	 					เกินยศสิบโท

	 	 4.2.2		เมื่อเรียนครบ	5	ปี	จะได้รับการประดับยศ	เป็นว่าที่ร้อยตรี

	 	 4.2.3		เมื่อสมัครเข้าเรียนโรงเรียนทหารจะได้คะแนน	ดังนี้

	 	 	 						ปีที่	1	(3%)					ปีที่	2		(4%)					ปีที่	3			(5%)			ปีที่	4		(6%)					ปีที่	5		(7%)

5. การขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหารส�าหรับนักเรียนหรือนักศึกษาที่ไม่ได้เรียน  รด.  ภายในช่วงเวลา

ส่งหลักฐานต้ังแต่ 1 พ.ย. – 30 พ.ย.  ของทกุปี  ถ้าส่งเกินเวลาทีก่�าหนดและขอส่งเพิม่จะต้องไม่เกิน 

16 ม.ค. ของปีเรียกเกณฑ์  ปรับ 100  บาท

	 หลักฐาน	 1.		ส�าเนา		สด.9	 	 	 	 2		ชุด

	 			 2.		ส�าเนา	สด.35	(หมายเรียก)		 	 2		ชุด

	 			 3.		ส�าเนาบัตรประจ�าตัวนักศึกษา	(หน้า-หลัง)	 2		ชุด

	 			 4.		ส�าเนาทะเบียนบ้าน	 	 	 2		ชุด

•  ข้อควรรู้เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร

	 สถานศกึษาท่ีท�าเรือ่งผ่อนผนัการเกณฑ์ทหารจะต้องท�าเรือ่งผ่อนผนัให้กบันกัศกึษาให้แล้วเสรจ็

	 ก่อน		90		วัน		ของวันที่	สด.	35	(หมายเรียก)	ก�าหนด
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งานสวัสดิการและพยาบาล
การเจ็บไข้ได้ป่วย ประกันอุบัติเหตุและสวัสดิการ
	 รับผิดชอบในการให้บริการด้านสุขภาพอนามัยแก่บุคลากรในวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น 

ทกุระดบั		ตลอดจนสวสัดกิารในด้านความสะอาดของอาหาร	และน�า้ดืม่	รวมทัง้การท�าประกนัอบุตัเิหตุ

แก่นักเรียน	นักศึกษา

1. งานสวัสดิการและพยาบาล

	 วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่นมีพยาบาลวิชาชีพประจ�าห้องพยาบาล	 	 เพื่อการบริการดานการ

ปฐมพยาบาลเบื้องต้น	 ตลอดการให้ค�าปรึกษาและแนะน�าด้านสุขภาพ	 	 มีการให้บริการเวชภัณฑ์ยา

และห้องพักให้ผู้รับบริการตลอดเวลาที่วิทยาลัยฯ	 เปิดท�าการ	 และในกรณีท่ีมีผู้ป่วยหนักก็สามารถน�า

ส่งโรงพยาบาลได้อย่างรวดเร็ว	 	 และเพื่อเป็นการค้นหาและป้องกันโรค	 ในระยะเริ่มแรกวิทยาลัยฯได้

จัดให้มีการตรวจสุขภาพนักศึกษาทุกคนเป็นประจ�าปี	ในด้านหอพักวิทยาลัยฯ	มีรายชื่อหอพักจากกรม

ประชาสงเคราะห์ให้พิจารณาเลือกใช้บริการเพื่อความปลอดภัยของเด็กในปกครองของท่าน

2. สวัสดิการด้านโรงอาหารและน�้าดื่ม

	 เพื่อเป็นการส่งเสริม	 และสนับสนุนด้านสุขภาพอนามัยงานสวัสดิการฯ	 ได้ดูแลในเรื่องความ

สะอาดของโรงอาหาร	 รวมทั้งได้จัดหาร้านอาหารเพื่อจ�าหน่ายอาหารที่ดี	 คุณค่าทางโภชนาการแก้ 

ผู้บริโภคมีการตรวจคุณภาพน�้าประปาเพื่อให้ได้เกณฑ์มาตรฐานของการบริโภค	 และประสานกับงาน

อาคารเพื่อจัดหาน�้าดื่ม	และพัดลมให้เพียงพอต่อผู้ใช้บริการ

3. สวัสดิการด้านประกันอุบัติเหตุ

	 เน่ืองจากนักเรียน	 นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่นจะต้องมีการฝึกปฏิบัติงานด้าน 

เครื่องจักรเครื่องยนต์อยู่เสมอ	และเพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระด้านค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลที่เกิด

จากอุบัติเหตุ	วิทยาลัยฯ	ได้จัดหาบริษัทประกันที่มีความมั่นคงมารับผิดชอบด้านค่าใช้จ่ายแก่นักศึกษา

เม่ือเกิดอุบัติเหตุขึ้น	 รวมทั้งเพิ่มเติมกรณีอุบัติเหตุการจราจรด้วย	 การยื่นเอกสารเบิกค่าประกัน 

อุบัติเหตุฯ	มีดังนี้

	 1.		ใบเสร็จค่ารักษาพยาบาลตัวจริง

	 2.		ใบรบัรองแพทย์	ระบสุาเหตขุองอบุตัเิหตุ	และต้องไม่มสุีราและการทะเลาะววิาทมาเกีย่วข้อง

	 3.		อุบัติเหตุการจราจรที่มีคู่กรณี	ต้องมีใบแจ้งความบันทึกประจ�าวันต�ารวจมาประกอบ

	 4.		เขียนค�าร้องประกอบ
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4. สวัสดิการด้านจดหมาย พัสดุ ธนาณัติ

	 นักเรียน	 นักศึกษาทุกคนสามารถรับจดหมาย	พัสดุ	 ธนาณัติ	 ได้ที่ห้องพยาบาลเป็นประจ�า 

ทุกวัน	โดยน�าบัตรประจ�าตัวนักศึกษามาแสดง

สวัสดิการพยาบาลและประกันอุบัติเหตุ
	 ผูใ้ช้บรกิารทกุคนกรณุาแต่งกายสภุาพ	เรยีบร้อย	แจ้งความจ�านงในการรบับรกิาร	การรบับรกิาร

ต้องมกีารลงชือ่และนามสกลุ	แผนกช่างและอาการป่วย	การรบับรกิารจดหมายและการประกนัอบุตัเิหตุ

ต้องแสดงบัตรประจ�าตัวทุกครั้ง	การยื่นเอกสารประกอบการเบิกค่ารักษาด้านอุบัติเหตุ	ให้เตรียม

	 1.	ใบเสร็จค่ารักษาพยาบาลตัวจริง

	 2.	ใบรบัรองแพทย์	ระบุสาเหตขุองอุบัตเิหต	ุและต้องไม่มสีรุาและการทะเลาะววิาทมาเกีย่วข้อง

	 3.	อุบัติเหตุการจราจรที่มีคู่กรณี	ต้องมีใบแจ้งความบันทึกประจ�าวันต�ารวจมาประกอบ

	 4.	เขียนค�าร้องประกอบ							

หมายเหตุ

	 1.	การประกันอุบัติเหตุจะมีผลบังคับเมื่อบริษัทออกกรมธรรม์เป็นลายลักษณ์อักษร

	 2.	เงื่อนไขการประกันอุบัติเหตุ	จะเป็นไปตามข้อตกลงของทางวิทยาลัยฯ	และบริษัทฯ

	 3.	 กรณีค่ารักษาจากการเจ็บป่วย	 นอกเหนือจากการเกิดอุบัติเหตุเป็นความรับผิดชอบของ 

ผู้ปกครอง

	 4.	รถจักรยานยนต์ที่เกิดอุบัติเหตุจะต้องมีประกัน	พ.ร.บ.	ทุกคัน

	 5.	 การรักษาพยาบาลจะต้องเข้าโรงพยาบาลของรัฐบาลก่อนเป็นเบื้องต้น	 เพราะมีผลต่อการ 

เบิกค่ารักษาคุ ้มครองค่ารักษาเท่าที่จ ่ายจริง	 10,000	 บาท	 (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)	 	 และการ

เสียชีวิต	 รถจักรยานยนต์	 30,000	 บาท	 (สามหมื่นบาทถ้วน)	 อุบัติเหตุทั่วไป	 100,000	 บาท	 

(หนึ่งแสนบาทถ้วน)
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ระเบียบวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น

ว่าด้วยการใช้ห้องสมุด

พ.ศ. ๒๕๖๒
--------------------------------------------------------------------

	 ด้วยวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น	 เห็นสมควรปรับปรุงระเบียบวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น	 ว่าด้วย
การใช้ห้องสมุด	 พ.ศ.	 ๒๕๖๒	 ให้สอดคล้องกับการให้บริการในปัจจุบัน	 และให้รองรับบันทึกข้อตกลง
ความร่วมมือ	 ของเครือข่ายความร่วมมือระหว่างห้องสมุด	 แหล่งเรียนรู้	 และศูนย์บริการข้อมูลจังหวัด
ขอนแก่น	จึงก�าหนดระเบียบว่าด้วยการใช้ห้องสมุด	ของวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น	ดังต่อไปนี้
	 ข้อ		๑	 ระเบียบนี้เรียกว่า	 “ระเบียบวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น	 ว่าด้วยการใช้ห้องสมุด	 พ.ศ.
๒๕๖๒”
	 ข้อ		๒	 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่	วันที่	๑	พฤษภาคม	พ.ศ.๒๕๖๒	เป็นต้นไป
	 ข้อ		๓	 ให้ยกเลิก		ระเบียบวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น	ว่าด้วยการใช้ห้องสมุด	พ.ศ.๒๕๕๘
	 ข้อ		๔	 เวลาท�าการและปิดท�าการ
	 	 ๔.๑	 เวลาท�าการช่วงเปิดภาคเรียน	
	 	 	 วันจันทร์-วันศุกร์		ระหว่างเวลา	๐๘.๐๐	–	๑๙.๐๐	น.
	 	 								 วันเสาร์และวันอาทิตย์	ระหว่างเวลา	๐๘.๐๐	–	๑๖.๐๐	น.
	 	 ๔.๒	 เวลาท�าการช่วงปิดภาคเรียน	
	 	 	 วันจันทร์-วันศุกร์		ระหว่างเวลา	๐๘.๐๐	–	๑๖.๐๐	น.
	 	 ๔.๓	 เวลาปิดท�าการ	วนัเสาร์และวนัอาทติย์ช่วงปิดภาคเรียน	และวนัหยดุราชการ
ประจ�าปี	หรือตามที่วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่นสั่งปิดท�าการเพิ่มเติม
	 ข้อ		๕	 ผู้มีสิทธิยืมหนังสือ
	 	 ๕.๑	 คร	ูบคุลากรทางการศกึษา	เจ้าหน้าที	่นกัเรยีน	นกัศกึษา	ของวทิยาลยัเทคนคิ
ขอนแก่นที่เป็นสมาชิกห้องสมุด
	 	 ๕.๒	 สมาชิกของห้องสมุดที่เป็นเครือข่ายความร่วมมือระหว่างห้องสมุด	 แหล่ง
เรียนรู้และศูนย์บริการข้อมูลจังหวัดขอนแก่น	สามารถยืมหนังสือได้	 โดยผ่านการประสานงานระหว่าง
บรรณารักษ์ของห้องสมุดที่ตนเองเป็นสมาชิกกับบรรณารักษ์ของห้องสมุดวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น
	 	 ๕.๓	 บุคคลภายนอกสามารถเข้าใช้บริการของห้องสมุดได้ทุกวันที่ห้องสมุดเปิด
ท�าการ	แต่ไม่มีสิทธิยืมหนังสือไปอ่านนอกห้องสมุด
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	 ข้อ		๖	 การสมัครเป็นสมาชิกห้องสมุด
	 	 ๖.๑	 นักเรียน	 นักศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น	 ให้ถือเป็นสมาชิกของห้อง
สมุดเมื่อขึ้นทะเบียนเป็นนักเรียนนักศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น
	 	 ๖.๒	 ครู	 บุคลากรทางการศึกษา	และเจ้าหน้าที่ของวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น	 ให้
ติดต่อขอสมัครเป็นสมาชิก
	 ข้อ		๗	 การพ้นสภาพการเป็นสมาชิกห้องสมุด
	 	 ๗.๑		ตาย
	 	 ๗.๒		ลาออกจากการเป็นสมาชิกห้องสมุด
	 	 ๗.๓		ส�าเร็จการศึกษาหรือพ้นสภาพการเป็นนักเรียนนักศึกษา
	 	 ๗.๔		ฝ่าฝืนระเบียบของห้องสมุด
	 ข้อ		๘	 การยืมและคืนหนังสือ
	 	 ๘.๑	 น�าบัตรสมาชิกมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่บรรณารักษ์ห้องสมุดทุกครั้ง	 ที่ยืมและ
คืนหนังสือ
	 	 ๘.๒	 ก่อนยืมหนังสือ	 ผู้ยืมจะต้องตรวจสภาพของหนังสือทุกเล่มให้เรียบร้อยเสีย
ก่อน	 ถ้าพบส่วนใดส่วนหน่ึงของหนังสือช�ารุด	 ให้แจ้งเจ้าหน้าที่บรรณารักษ์ห้องสมุดให้ทราบทันที	 ถ้า 
ผู้ใดไม่แจ้งจะถือว่าเป็นความรับผิดชอบของผู้ยืมคนสุดท้าย	จะต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ห้องสมุดตาม
ที่บรรณารักษ์ประเมินความเสียหาย
	 	 ๘.๓	 สมาชกิคนอืน่จะยมืหนงัสือแทนกนัไม่ได้	นอกจากส่งคนืหนงัสือแทนกนัเท่านัน้
	 	 ๘.๔	 นักเรียน	นักศึกษา	ยืมหนังสือได้ครั้งละ	๕	 เล่ม	มีก�าหนด	๗	วัน	ถ้าส่งเกิน
ก�าหนดจะถูกปรับวันละ	๑	บาท/เล่ม
	 	 ๘.๕	 ครู	บุคลากรทางการศึกษา	และเจ้าหน้าที่ของวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น	ยืม
หนังสือได้ครั้งละไม่เกิน	๗	เล่ม		มีก�าหนดส่ง	๒	ระยะ	คือ	ระยะปกติ	๗	วัน	และระยะยาวหนึ่งภาคเรียน	
แต่ต้องไม่เกินระยะเวลา	๑	ภาคเรียน	ถ้าส่งเกินก�าหนดจะถูกปรับวันละ	๑	บาท/เล่ม
เมือ่มหีนงัสอืทวงถามเพือ่ตรวจสอบสภาพประจ�าภาคเรียน	และหากไม่ส่งคนืหนงัสือตามก�าหนด	ให้งาน
วิทยบริการและห้องสมุด	รายงานให้ผู้อ�านวยการวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่นทราบ
	 	 ๘.๖	 หากสมาชิกท�าหนังสือหาย	 ให้หาหนังสือเรื่องเดียวกันมาทดแทนหรือชดใช้
เป็นเงินตามราคาปัจจุบันของหนังสือ
	 ข้อ	๙	 การยืมและส่งคืนสื่อมัลติมีเดีย
	 	 ๙.๑		ไม่อนุญาตให้นักเรียน	นักศึกษายืมสื่อมัลติมีเดีย
	 	 ๙.๒		คร	ูบุคลากรทางการศกึษา	และเจ้าหน้าทีข่องวทิยาลยัเทคนคิขอนแก่น	สามารถ
ยืมสื่อมัลติมีเดียได้	ครั้งละ	๕	รายการ	มีก�าหนด	๗	วัน		และหากต้องการสื่อมัลติมีเดียไปใช้งานสามารถ
ขอท�าส�าเนาได้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ
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	 ข้อ	๑๐	 มารยาทในการใช้ห้องสมุด
	 	 ๑๐.๑		ไม่น�าสิ่งต่าง	ๆ	เข้าไปในห้องสมุด		เช่น	กระเป๋า		ถุงกระดาษ		แฟ้ม		ย่าม	และ	
หนังสือส่วนตัว	หากมีสิ่งของดังกล่าวติดมาด้วย	ให้วางไว้ที่ชั้นรับฝากซึ่งทางห้องสมุดจัดไว้	ยกเว้นของ
มีค่า	หรือได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่บรรณารักษ์แล้วเท่านั้น
	 	 ๑๐.๒	 	ผู้ที่น�าหนังสือส่วนตัวเข้าไปอ่านในห้องสมุด	จะต้องให้เจ้าหน้าที่บรรณารักษ์
ตรวจดูก่อนเข้าและออกจากห้องสมุด
	 	 ๑๐.๓		ไม่น�าอาหาร		หรือเครื่องดื่ม	เข้าไปรับประทานหรือดื่มในห้องสมุด
	 	 ๑๐.๔		ไม่ส่งเสียงดังรบกวนผู้อื่น
	 	 ๑๐.๕		หยบิหนงัสอืจากชัน้แล้วให้เกบ็ไว้ทีเ่ดิม	ถ้าไม่ทราบทีเ่กบ็	ให้วางไว้บนโต๊ะอย่าง
เป็นระเบียบ
	 	 ๑๐.๖		ไม่ฉีก	ตัดภาพ	หรือ	ข้อความใด	ๆ	หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของหนังสือ
	 	 ๑๐.๗		หนังสือพิมพ์	และวารสาร	เมื่ออ่านเสร็จแล้วให้น�าไปเก็บไว้ที่เดิม
	 ข้อ	๑๑	 หนังสือที่ห้ามยืมออกนอกห้องสมุด
	 	 ๑๑.๑		หนังสืออ้างอิงทุกเล่ม
	 	 ๑๑.๒		หนังสือพิมพ์รายวันทุกฉบับและวารสารทุกเล่ม
	 ข้อ	๑๒	 การเข้าใช้ห้องสมุด	ตรวจสอบหนังสือค้างส่งและประเมินความพึงพอใจ
	 	 ๑๒.๑		ให้ใช้บตัรประจ�าตวันกัศกึษาทีม่บีาร์โค้ดรูดทีเ่คร่ืองสแกนบาร์โค้ดบนเคาน์เตอร์
ในห้องสมุดทุกครั้งที่เข้าใช้บริการเพื่อเก็บสถิติและดูรายละเอียดการยืมคืนหนังสือ
	 	 ๑๒.๒		ให้ใช้โทรศพัท์สมาร์ทโฟนแสกน	QR-Code	เพ่ือท�าแบบประเมนิความพึงพอใจ
และเสนอแนะการให้บริการของห้องสมุดทุกครั้งที่มาใช้บริการ
	 ข้อ	๑๓	 ข้อปฏิบัติในการขอใช้ห้อง	Digital	Library
	 	 ๑๓.๑	 	 น�าบัตรนักศึกษามาลงทะเบียนแลกบัตรหมายเลขเคร่ืองคอมพิวเตอร์กับ 
เจ้าหน้าที่ที่เคาน์เตอร์
	 	 ๑๓.๒		ลงชื่อยืมเมาส์พร้อมรายละเอียดลงในสมุดยืม	และใช้งานให้ตรงกับหมายเลข
เครื่อง
	 	 ๑๓.๓	 	 เมื่อเลิกใช้งานให้ปิดคอมพิวเตอร์	 และน�าบัตรหมายเลขเครื่องคอมพิวเตอร์ 
มาแลกบัตรนักศึกษาคืน
	 	 ๑๓.๔	 หากผู้ใช้บริการมีปัญหาเกี่ยวกับการใช้บริการให้สอบถามเจ้าหน้าที่
	 	 ๑๓.๕	 ห้ามน�าอาหาร	–	เครื่องดื่ม	เข้าไปในห้อง	Digital	Library
	 ข้อ	๑๔		ข้อปฏิบัติในการขอใช้ห้อง	Home	Theatre
	 	 ๑๔.๑	 จองเวลาการใช้ห้องได้ที่เจ้าหน้าที่ประจ�าห้องสมุดสารสนเทศทุกวันท�าการ
	 	 ๑๔.๒	 ติดต่อขอใช้บริการโดยน�าสื่อฯ	มาเองหรือยืมจากเจ้าหน้าที่
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	 	 ๑๔.๓	 เจ้าหน้าที่จะเป็นผู้เปิด-ปิดเครื่องฉายเมื่อเริ่มใช้และเลิกใช้
	 	 ๑๔.๔	 หากผู้ใช้บริการมีปัญหาเกี่ยวกับการใช้บริการให้สอบถามเจ้าหน้าที่
	 ข้อ	๑๕	 ข้อปฏิบัติในการชมภาพยนตร์	–	สารคดี	ในห้อง	Home	Theatre
	 	 ๑๕.๑	 เปิดฉายภาพยนตร์และสารคด	ีทกุวนัจนัทร์-วนัศกุร์		เวลา	๑๑.๐๐-๑๓.๐๐	น.
	 	 ๑๕.๒	 ลงชื่อเข้าชมภาพยนตร์และสารคดีที่หน้าห้อง	Home	Theatre	ทุกครั้ง
	 	 ๑๕.๓	 ห้ามน�าอาหารและเครื่องดื่มเข้าไปในห้อง	Home	Theatre	
	 	 ๑๕.๔	 ห้ามเปิด-ปิดอุปกรณ์เครื่องฉายภาพยนตร์ด้วยตนเองโดยเด็ดขาด
	 	 ๑๕.๕	 หากมีปัญหาเกี่ยวกับการใช้งานให้สอบถามเจ้าหน้าที่
	 ข้อ	๑๖	 ข้อปฏิบัติในการชมภาพยนตร์	๓	มิติในห้อง	Home	Theatre
	 	 ๑๖.๑			เปิดฉายภาพยนตร์	๓	มิติ	เมื่อมีการขอใช้บริการในช่วงเวลา	๑๑.๐๐-๑๓.๐๐	น.
	 	 ๑๖.๒	 เปิดให้บริการรอบละ	 ๒๕	 คน	 ติดต่อขอใช้บริการโดยลงชื่อส�ารองที่นั่งล่วง
หน้าที่	ห้องสมุดสารสนเทศ
	 	 ๑๖.๓	 น�าบัตรนักศึกษามาลงทะเบียนแลกแว่นตา	๓	มิติกับเจ้าหน้าที่
	 	 ๑๖.๔	 ห้ามจับเลนส์แว่นตาเด็ดขาด	 หากมีปัญหาเกี่ยวกับการใช้งานให้สอบถาม 
เจ้าหน้าที่
	 	 ๑๖.๕	 เมื่อเลิกใช้งานให้น�าแว่นตาที่มีหมายเลขถูกต้อง	มาแลกบัตรนักศึกษาคืน
	 	 ๑๖.๖	 หากแว่นตาช�ารุดสูญหาย	ต้องชดใช้ตามราคาปัจจุบันหรือจัดหามาทดแทน
	 ข้อ	๑๗	 ข้อปฏิบัติในการขอใช้	Tablet
	 	 ๑๗.๑		น�าบัตรนักศึกษามาลงทะเบียนแลก	Tablet	กับเจ้าหน้าที่ที่เคาน์เตอร์
	 	 ๑๗.๒	 ห้ามน�า	Tablet	ออกนอกห้องสมุดหรือพื้นที่ที่ก�าหนดโดยเด็ดขาด	นอกจาก
ได้รับอนุญาตจากหัวหน้างานวิทยบริการและห้องสมุดเป็นลายลักษณ์อักษร
	 	 ๑๗.๓	 ห้ามถอดใส่	sim	card	หรือ	memory	card	ลงใน	Tablet	โดยไม่ได้รับอนญุาต
	 	 ๑๗.๔			เมื่อเลิกใช้งานให้น�า	Tablet	มาแลกบัตรนักศึกษาคืน
	 	 ๑๗.๕			หาก	Tablet	ช�ารดุสญูหาย	ต้องชดใช้ตามราคาปัจจุบนัหรือจัดหามาทดแทน
	 	 ๑๗.๖			หากผู้ใช้บริการมีปัญหาเกี่ยวกับการใช้งานให้สอบถามเจ้าหน้าที่	
	 ข้อ	๑๘	 ให้รองผู้อ�านวยการฝ่ายวิชาการรักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้	 และให้มีอ�านาจ
ตีความและวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้
	 	 ประกาศ	ณ	วันที่										เดือน	เมษายน		พ.ศ.	๒๕๖๒

(นายสิทธิศักดิ์		ช�าปฏิ)

ผู้อ�านวยการวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น
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คู่มือนักเรียน  นักศกึษา  ประจ าปีการศึกษา 2556  
  

  วิทยาลยัเทคนิคขอนแก่น  KHONKAEN  TECHNICAL  CALLEGE 
 

 

 
งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน 

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น 
ความก้าวหน้าของการศึกษาด้านอาชีวศึกษา  เส้นทางศึกษาต่อ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

จบการศกึษา 

ระดบั ปวช. 

วิศวกรรมศาสตร์ 

บณัฑิต  3  ปี 

เทคโนโลยี
บณัฑิต 

2 ปี 
 

ปริญญาโท ปริญญาเอก 

มหาวิทยาลยั 

ระดบัปริญญาตรี 4 ปี 
ปริญญาโท ปริญญาเอก 

จบการศกึษา 

ระดบั ปวส. 

วิศวกรรมศาสตร์บณัฑิต 3 ปี 

 

เทคโนโลยีบณัฑิต 2 ปี 

 

ปริญญาโท ปริญญาเอก 

วิทยาลยัทางด้าน 

อาชีวศกึษา 

ระดบั ปวส. 2 ปี 

49 
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คู่มือนักเรียน  นักศกึษา  ประจ าปีการศึกษา 2556  
  

  วิทยาลยัเทคนิคขอนแก่น  KHONKAEN  TECHNICAL  CALLEGE 
 

 
ความก้าวหน้าของการศึกษาด้านอาชีวศึกษา 

เส้นทางสู่อาชีพ 
 
 

 

                                                                                                           อบรมเพิ่มเติม 
                                                                                                           ประสบการณ์ท างาน 

 

 

 

                                                 อบรมเพิ่มเติม 

 
                                   เทียบประสบการณ์                      ไมน้่อยกวา่ 3 ปี 

 

                                                      อบรมเพิ่มเตมิ 

                                                                      ประสบการณ์ท างาน 

            ไมน้่อยกวา่ 3 ปี     
                          เทียบประสบการณ์         
 

 

 

 

                         

 

 

 

 

 

อาชีพอิสระ 

ผู้จดัการฝ่ายผลติ 

ผู้จดัการโรงงาน 

ผู้จดัการฝ่ายผลติ/โรงงาน 

หวัหน้าชา่ง 

ช่างเทคนิค 

หวัหน้าพนกังาน 

ช่างฝีมือเฉพาะทาง 

พนกังาน 

ช่าง/พนกังานฝึกหดั 

ปริญญาตรี 
ปวส. มีประสบการณ์ 

ปวส. 
ปวช.มีประสบการณ์ 

ปวช. 

ม.3 / เทียบเทา่ 

50 

ความก้าวหน้าของการศึกษาด้านอาชีวศึกษา

เส้นทางสู่อาชีพ

ประสบการณ์ทำางาน
ไม่น้ยกว่า 3 ปี

เทียบประสบการณ์
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ค�าสั่งวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น  

ที่  .................................../2565

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการด�าเนินงานและครู ครูพิเศษสอน ท�าหน้าที่ครูที่ปรึกษา

ประจ�าภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
  

	 เพื่อให้นักเรียน	 นักศึกษาประจ�าภาคเรียนที่	 1	 ปีการศึกษา	 2565	 	 ได้มีครูที่ปรึกษาเพื่อคอยให้ความช่วย

เหลืออบรมสั่งสอน		ก�ากับดูแล		และให้ค�าปรึกษาต่าง	ๆ	ตลอดจนจบการศึกษา	และนักเรียน	นักศึกษา	จะได้มีความ

พร้อมในการลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนที่	 	 1	 ปีการศึกษา	 2565	 อาศัยอ�านาจตามค�าส่ังส�านักงานคณะกรรมการ

การอาชีวศึกษาที่	 1067/49	 	 เรื่อง	 	 มอบอ�านาจให้ผู้อ�านวยการในส�านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา	 ปฏิบัติ

ราชการแทนเลขาธิการ	(การบริหารงานทั่วไป)		ข้อ	1	และระเบียบส�านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา		ว่าด้วย

การบริหารสถานศึกษา	พ.ศ.	2552		ข้อ	42	(1)	จึงแต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาและครูที่ปรึกษาประจ�าภาคเรียนที่	

1	ปีการศึกษา	2564	ดังนี้						

1. คณะกรรมการอ�านวยการ

	 1.1	 นายสิทธิศักดิ์	 ช�าปฏิ	 ผู้อ�านวยการวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น	 ประธานกรรมการ

	 1.2	 นายอุดมศักดิ์	 มนูศิลป์	 รองผู้อ�านวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร																																				กรรมการ

	 1.3	 นายไชยันต์	 ไชยาตุ	 รองผู้อ�านวยการฝ่ายวิชาการ	 กรรมการ

	 1.4	 นายสมจิตร	 วรศักดิ์	 รองผูอ้�านวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมอื																										กรรมการ

	 1.5	 นายชัชวาล	 อุ่นแก้ว	 รองผู้อ�านวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา	 	กรรมการและ	

	 	 	 	 	 เลขานุการ

มีหน้าที่	 1.	ให้ค�าปรึกษาและเสนอแนะต่อสถานศึกษาในเรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อการด�าเนินงานครูที่ปรึกษา

	 2.	 ให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแก้ไข	 ตลอดจนแนวทางการปฏิบัติงานให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

มากยิ่งขึ้น

2.  คณะกรรมการด�าเนินงาน

	 2.1	 นายชัชวาล	 อุ่นแก้ว	 รองผู้อ�านวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนฯ			ประธานกรรมการ

	 2.2	 นายภานุวัฒน์	 นิลศรี	 หัวหน้างานโครงการพิเศษและบริการชุมชน	 								กรรมการ

	 2.3	 นายมานัส	 ยอดทอง	 หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน	นักศึกษา	 								กรรมการ

	 2.4	 นายไพวัล	 เขียวแป้	 หัวหน้างานปกครอง	 								กรรมการ

	 2.5	 นางกิ่งผกา	 กองพล	 หัวหน้างานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน	 กรรมการ

0539



65

คู่มือนักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา 2565
วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น

	 2.6	 นางสาวชวนิดา	 ประแดงปุย	 หัวหน้างานสวัสดิการนักเรียน	นักศึกษา	 กรรมการ

	 2.7		 หัวหน้าแผนกทุกแผนกวิชา	 	 กรรมการ

	 2.8	 นายธีระศักดิ์	 คงเอม	 ครูช่วยงานครูที่ปรึกษา	 กรรมการ

	 2.9		 นายยุทธพงษ์	 โยธาภักดี	 ครูช่วยงานครูที่ปรึกษา	 กรรมการ

	 2.10	 นางสาวรัชฎาภรณ์		เจริญโสภารัตน์	 ครูช่วยงานครูที่ปรึกษา	 กรรมการ

	 2.11	 นางสาวศิรินภา	 ลุนชัยญา	 ครูช่วยงานครูที่ปรึกษา	 กรรมการ

	 2.12	 นางนรินทร์สิรี	 ศรีนามชัย	 ครูช่วยงานครูที่ปรึกษา	 กรรมการ

	 2.13	 นางสาวสาวิตรี	 แก้วแสนเมือง	 ครูช่วยงานครูที่ปรึกษา	 								กรรมการ

	 2.14	 นางสาวสุพิตรา	 ชัยเดช	 ครูช่วยงานครูที่ปรึกษา	 กรรมการ

	 2.15	 นายรณชัย	 มรกตศรีวรรณ	 ครูช่วยงานครูที่ปรึกษา	 กรรมการ

	 2.16	 นายปณิธาน	 บุตรแก้ว	 ครูช่วยงานครูที่ปรึกษา	 กรรมการ

	 2.17	 นายอภิวัฒน์	 คงล�าพันธ์	 ครูช่วยงานครูที่ปรึกษา	 กรรมการ

	 2.18	 นายแสงชัย	 คงสมบัติ	 หัวหน้างานครูที่ปรึกษา	 กรรมการและเลขานุการ

	 	2.19	 นางจริยา	 นิลศรี	 เจ้าหน้าที่งานครูที่ปรึกษา											กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

มีหน้าที่  1.		 ร่วมวางแผนงานเพื่อช่วยแก้ปัญหาในการปฏิบัติงานของครูที่ปรึกษา

	 2.		 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการครูที่ปรึกษาอย่างน้อยภาคเรียนละ	2	ครั้ง	 เพื่อทบทวนการด�าเนินงานที่

ผ่านมา	และวางแผนเพื่อด�าเนินการในภาคเรียนต่อไป

	 3.	 ส่งเสริม		สนับสนุน		สร้างขวัญก�าลังใจ		และเชิดชูเกียรติ		ครูที่ปรึกษาที่มีผลงานดีเด่น

	 4.	 สรุปรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของครูที่ปรึกษาประจ�าวัน	เสนอรองฝ่ายพัฒนาฯ

	 5.	 สรุปรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ครูที่ปรึกษาเสนอผู้บริหารสถานศึกษาเมื่อสิ้นภาคเรียน

3.  ครูที่ปรึกษาประจ�าชั้น / กลุ่มเรียน

3.1  แผนกวิชาช่างยนต์

 ระดับ ปวช.1 (ชย.1)

	 	 ชย.1/1	 นายสุรเชษฐ์	 ชูศรี	 ครูที่ปรึกษา

	 	 ชย.1/2	 นายวิทยา	 กองจันทร์	 ครูที่ปรึกษา

	 	 ชย.1/3,4	 นายณัฐพงษ์	 เพียยุระ	 ครูที่ปรึกษา

	 	 ชย.1/5	 นายหิรัญ	 สาราษฎร์	 ครูที่ปรึกษา

	 	 ชย.1/6	 นายธีระนันต์	 แก้วบุญเรือง	 ครูที่ปรึกษา

	 	 ชย.1/7,8	 นางสาวมุขพิมาน	 กลางฮวด	 ครูที่ปรึกษา

	 	 ชย.1/9	 นายไพวัล	 เขียวแป้	 ครูที่ปรึกษา

	 	 ชย.1/10	 นายศิลปชัย	 บุญรักษา	 ครูที่ปรึกษา

 ระดับ ปวช.2  (ชย.2)

	 	 ชย.2/1,2	 นายเอกสิทธิ์	 ด้วงนิล	 ครูที่ปรึกษา

	 	 ชย.2/3	 นายนรินทร์	 สารภักดี	 ครูที่ปรึกษา
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	 	 ชย.2/4	 นายพิชัย	 ค�าประเทือง	 ครูที่ปรึกษา

	 	 ชย.2/5	 นายสุวัฒน์	 จันทร์งาม	 ครูที่ปรึกษา

	 	 ชย.2/7	 นายคณิน	 ทองดี	 ครูที่ปรึกษา

 ระดับ ปวช.3 (ชย.3)

	 	 ชย.3/1,2	 นายธนานุวัช	 ถาวิเศษ	 ครูที่ปรึกษา

	 	 ชย.3/3	 นายอุทัย	 แหลมฉลาด	 ครูที่ปรึกษา

	 	 ชย.3/4		 นางณัทกาญจน์	 ภูมิธนสวัสดิ์	 ครูที่ปรึกษา

	 	 ชย.3/5,6	 นายพันฤทธิ์	 แถลงศรี	 ครูที่ปรึกษา

	 	 ชย.3/7,8	 นายสุริยา	 เหล่ามาลา	 ครูที่ปรึกษา

	 	 ชย.3/9		 นายวัชพล	 จ�าปานา	 ครูที่ปรึกษา

	 	 ชย.3/11		 นางสาวสุพิชชา	 ศรีบุญจันทร์	 ครูที่ปรึกษา

	 	 ชย.3/13	(ทวิศึกษา)	 นางอรวรรณ	 เจือจารย์	 ครูที่ปรึกษา

 ระดับ ปวส.1 (สอย.1)

	 	 สอย.1/1	 นายแสงชัย	 คงสมบัติ	 ครูที่ปรึกษา

	 	 สอย.1/2	 นายสลิลทิพย์	 ช�าปฏิ	 ครูที่ปรึกษา

	 	 สอย.1/3,4	 นายสุรเชษฐ์	 ประทุมโคตร	 ครูที่ปรึกษา

	 	 สอย.1/5	(ม.6)	 นายพงศกร	 ภูมิพันธ์	 ครูที่ปรึกษา

	 	 สอย.1/6	(ม.6)	 นายปรัชญานันท์	 เย็นอ่วม	 ครูที่ปรึกษา

	 	 สอย.1/7	(ม.6)	 นายคเชนทร์	 มิ่งโอโล	 ครูที่ปรึกษา

	 	 สอย.1/8	(ม.6)		 นางกรุณา	 ศรีสถาน	 ครูที่ปรึกษา

	 	 สอย.1/9,10	(ทวิภาคี)	 นายกฤษฎา	 อบมา	 ครูที่ปรึกษา

 ระดับ ปวส.2 (สอย.2)

	 	 สอย.2/1,2	 นายภูริพงศ์	 อักษรพิมพ์	 ครูที่ปรึกษา

	 	 สอย.2/3		 นางทองสุข	 ลีลาด	 ครูที่ปรึกษา

	 	 สอย.2/5,6	(ม.6)	 นายภานุวัฒน์	 นิลศรี	 ครูที่ปรึกษา

	 	 สอย.2/7	(ม.6)	 นางสาวสุภรา	 มนูศิลป์	 ครูที่ปรึกษา

	 	 สอย.2/9	(ทวิภาคี)	 นางวราพร	 สิมมา	 ครูที่ปรึกษา

3.2  แผนกวิชาช่างกลโรงงานและเทคนิคการผลิต

 ระดับ ปวช.1 (ชก.1) แก้รายชื่อแล้ว

	 	 ชก.1/1	 นายสัญญา	 พะมณี	 ครูที่ปรึกษา

	 	 ชก.1/2	 นางสาวสุพรรษา	 อเนกบุณย์	 ครูที่ปรึกษา

	 	 ชก.1/3	 นายธวัช	 สะตะ	 ครูที่ปรึกษา

	 	 ชก.1/4	 นายเจษฎากร	 เกียนมะเริง	 ครูที่ปรึกษา

	 	 ชก.1/5	 นายเวคิน	 กิติราช	 ครูที่ปรึกษา

	 	 ชก.1/6	 นางกิ่งผกา	 กองพล	 ครูที่ปรึกษา
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	 	 ชก.1/7	 นายอานุภาพ	 รบไพรินทร์	 ครูที่ปรึกษา

	 	 ชก.1/8	 นายเรืองศักดิ์	 เรืองไชย	 ครูที่ปรึกษา

 ระดับ ปวช.2 (ชก.2)

	 	 ชก.2/1	 นายทรงกลด	 ลุนคุณ	 ครูที่ปรึกษา

	 	 ชก.2/2	 นางจิตรา	 ลืออุโฆษกุล	 ครูที่ปรึกษา

	 	 ชก.2/3	 นายวีรยุทธ	 พลตรี	 ครูที่ปรึกษา

	 	 ชก.2/5	 ว่าที่	ร.ท.เอกชัย	 เสนาดี	 ครูที่ปรึกษา

	 	 ชก.2/6	 นางสาวนิรัชรินทร์	 สีหานู	 ครูที่ปรึกษา

	 	 ชก.2/7	 นายวชิรพันธ์ุ	 ช้างศรี	 ครูที่ปรึกษา

 ระดับ ปวช.3  (ชก.3)

	 	 ชก.3/1	 นายภูมินทร์	 ไชยวรรณ	 ครูที่ปรึกษา

	 	 ชก.3/2	 นางสาววิมลศิลป์	 หลงโสกเชือก	 ครูที่ปรึกษา

	 	 ชก.3/3	 นางสาวสาวิตรี	 แก้วแสนเมือง	 ครูที่ปรึกษา

	 	 ชก.3/4	 นายรังสรรค์	 เสานสิงห์	 ครูที่ปรึกษา

	 	 ชก.3/5	 นางสาวพัชรา	 วิคารมย์	 ครูที่ปรึกษา

	 	 ชก.3/7	 นายศิโรวัสย์	 ศรีหนองบัว	 ครูที่ปรึกษา

	 	 ชก.3/11	(ทวิศึกษา)	 นายภูมินทร์	 ไชยวรรณ	 ครูที่ปรึกษา

 ช่างเทคนิคการผลิต 

 ระดับ ปวส.1 (สอผ.1)

	 	 สอผ.1/1	(เครื่องมือกล)	 นายวีรพัฒน์	 นามปัญญา	 ครูที่ปรึกษา

	 	 สอผ.1/2	(เครื่องมือกล)			 นางนภาภรณ์	 สาผิว	 ครูที่ปรึกษา

	 	 สอผ.1/5	(ม.6	เครื่องมือกล)		 นายเดชาธร	 ชุมมณเฑียร	 ครูที่ปรึกษา

	 	 สอผ.1/6	(ม.6	เครื่องมือกล)	 นายบุญเกิด	 พุทธระสุ	 ครูที่ปรึกษา

	 	 สอผ.1/7	(ม.6	เครื่องมือกล)	 นายภูวดล	 กลับกลาง	 ครูที่ปรึกษา

	 	 สอผ.1/8	(ม.6	เครื่องมือกล)	 นางสาวจารุริณ	 โสหา	 ครูที่ปรึกษา

  สอผ.1/9	(ม.6	ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์)	 นายประสิทธิ์	 สุพรรณ์	 ครูที่ปรึกษา

 ระดับ ปวส.2 (สอผ.2)

	 	 สอผ.2/1	(เครื่องมือกล)	 นายวีระมิตร	 ไชยชาติ	 ครูที่ปรึกษา

	 	 สอผ.2/2	(เครื่องมือกล)			 นางสาวไฉทยา	 นามเชียงใต้	 ครูที่ปรึกษา

	 	 สอผ.2/3	(ม.6	เครื่องมือกล)		 นายเจริญ	 บุญใบ	 ครูที่ปรึกษา

	 	 สอผ.2/4	(ม.6	เครื่องมือกล)	 นางสาวกัญญาณี	 แนวสุภาพ	 ครูที่ปรึกษา

	 	 สอผ.2/5	(ม.6	เครื่องมือกล)	 นายปริทัศน์	 จันไชย	 ครูที่ปรึกษา

	 	 สอผ.2/6	(ม.6	เครื่องมือกล)	 นายศุภชัย	 แสงบัวท้าว	 ครูที่ปรึกษา

  สอผ.2/9	(ม.6	ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์)	 นายธีระชัย	 เลิศนาวีพร	 ครูที่ปรึกษา
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3.3  แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะและเทคนิคโลหะ

 ระดับ ปวช.1  (ชช.1)

	 	 ชช.1/3	(เรือนจ�า)	 นายวีระยุทธ	 อินทรพงษ์มีชัย	 ครูที่ปรึกษา

 ระดับ ปวช.2  (ชช.2)

	 	 ชช.2/3	(เรือนจ�า)	 นายก�าธร	 สรรพ์สมบัติ	 ครูที่ปรึกษา

	 	 ชช.2/4	(เรือนจ�า)	 นางสาวนิลยา	 อัคษร	 ครูที่ปรึกษา

 ระดับ ปวช.3 (ชช.3)

	 	 ชช.3/1			 นายฐิติรัตน์	 ลีซีทวน	 ครูที่ปรึกษา

	 	 ชช.3/3	(เรือนจ�า)	 นายณรงค์	 ปานสวัสดิ์	 ครูที่ปรึกษา

	 	 ชช.3/4	(เรือนจ�า)			 นายคฑาวุธ	 อรรคษร	 ครูที่ปรึกษา

	 	 ชช.3/5	(เรือนจ�า)	 นายณรงค์	 ปานสวัสดิ์	 ครูที่ปรึกษา

 ช่างเทคนิคโลหะ

 ระดับ ปวส.1(สอห.1)

	 	 สอห.1/1	 นางสาวกาญจนา									หนูแม้น	 ครูที่ปรึกษา

	 	 สอห.1/3	(ม.6)	 นายสุเทพ																		ผกานิรินทร์	 ครูที่ปรึกษา

 ระดับ ปวส.2 (สอห.2)

	 	 สอห.2/1	 นายณรงค์																	นามพรมมา	 ครูที่ปรึกษา

	 	 สอห.2/3	(ม.6)	 นายสุรจอม																ลิ้มสุวรรณ	 ครูที่ปรึกษา

3.4  แผนกวิชาช่างเขียนแบบเครื่องกล

 ระดับ ปวช.3 (ชบ.3)

	 	 ชบ.3/1	 นางนรินทร์สิรี	 ศรีนามชัย	 ครูที่ปรึกษา

 ระดับ ปวส.1  (สอข.1)

	 	 สอข.1/1	 นายรณชัย	 ยุ่งพรมมา	 ครูที่ปรึกษา

	 	 สอข.1/3	(ม.6)	 นางวรรณา	 พุทธาศรี	 ครูที่ปรึกษา

 ระดับ ปวส.2 (สอข.2)

	 	 สอข.2/1			 นายบรรลือศักดิ์	 ถีราวุฒิ	 ครูที่ปรึกษา

	 	 สอข.2/3	(ม.6)	 นายศุภมิตร		 กิจเธาว์	 ครูที่ปรึกษา

3.5   แผนกวิชาช่างเทคนิคอุตสาหกรรม

 ระดับ ปวส.1 (สอก.1)

	 	 สอก.1/1	 นางรุ่งเรือง	 อินทนพ	 ครูที่ปรึกษา

	 	 สอก.1/2	 นายธนาวุฒิ	 พรมโสภา	 ครูที่ปรึกษา

	 	 สอก.1/3	(ม.6)	 นายกิตติโรจน์	 โชติชื่น	 ครูที่ปรึกษา

	 	 สอก.1/4	(ม.6)	 นายประจักษ์	 เทพศิลา	 ครูที่ปรึกษา

	 	 สอก.1/5	(ทวิภาคี)	 นายธีระศักดิ์	 คงเอม	 ครูที่ปรึกษา
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 ระดับ ปวส.2 (สอก.2)

	 	 สอก.2/1	 นายธีระ	 ไสโม้	 ครูที่ปรึกษา

	 	 สอก.2/3	(ม.6)	 นายจรูญ	 กองบุญธรรม	 ครูที่ปรึกษา

	 	 สอก.2/4	(ม.6)	 นายประเสริฐ	 วิสาคาม	 ครูที่ปรึกษา

	 	 สอก.2/5	(ทวิภาคี)	 นางสาวสุปาณี	 วงศ์พระจันทร์	 ครูที่ปรึกษา

3.6  แผนกวิชาช่างไฟฟ้าก�าลัง

 ระดับ ปวช.1 (ชฟ.1)

	 	 ชฟ.1/1,2	 นายธีรวัฒน์	 ปัญญา	 ครูที่ปรึกษา

	 	 ชฟ.1/3,4	 นายอรรถพงษ์	 ภูบุญอบ	 ครูที่ปรึกษา

	 	 ชฟ.1/5,6	 นางสาวยุวดี	 มีโคดง	 ครูที่ปรึกษา

 ระดับ ปวช.2 (ชฟ.2)

	 	 ชฟ.2/1,2	 นายณัฐวุฒิ	 จันมณี	 ครูที่ปรึกษา

	 	 ชฟ.2/3,4	 นายเกียรติศักดิ์	 วิจิตรรัตน์	 ครูที่ปรึกษา

	 	 ชฟ.2/5,7	 นายยุทธพงษ์	 โยธาภักดี	 ครูที่ปรึกษา

 ระดับ ปวช.3 (ชฟ.3)

	 	 ชฟ.3/1,2	 นายวงศกร	 จอมทอง	 ครูที่ปรึกษา

	 	 ชฟ.3/3,4	 นายอนุศาสน์	 ชะอ้อน	 ครูที่ปรึกษา

	 	 ชฟ.3/5,6	 นายเพชร			 ส�าราญจิตต์	 ครูที่ปรึกษา

	 	 ชฟ.3/7	 นายรังษี			 เวียงวิเศษ	 ครูที่ปรึกษา

 ระดับปวส.1 (สอฟ.1)

	 	 สอฟ.1/1	 นายเสน่ห์	 บริบูรณ์	 ครูที่ปรึกษา

	 	 สอฟ.1/2	 นายเอกชัย	 สิมสา	 ครูที่ปรึกษา

	 	 สอฟ.1/3		 นายอุทิศ	 วงษ์พัฒน์	 ครูที่ปรึกษา

	 	 สอฟ.1/4		 นางสาวธัญพร	 ถานะ	 ครูที่ปรึกษา

	 	 สอฟ.1/5	(ม.6)		 นายพีระพงษ์	 สาสิมมา	 ครูที่ปรึกษา

	 	 สอฟ.1/6	(ม.6)	 นายธีรพงษ์	 พลแสนจันทร์	 ครูที่ปรึกษา

	 	 สอฟ.1/7,8	(ม.6)	 นายธนกร	 หาญวิชัย	 ครูที่ปรึกษา

	 	 สอฟ.1/8	 นายกฤษิกร	 ศรีบุญ	 ครูที่ปรึกษา

	 	 สอฟ.1/9,10	(ม.6)	 นายภาณุพงศ์	 หล้าสวย	 ครูที่ปรึกษา

 ระดับ ปวส.2 (สอฟ.2)

	 	 สอฟ.2/1	 นายธเนศร์	 บุญตาแสง	 ครูที่ปรึกษา

	 	 สอฟ.2/2	 นายชิษณุชา	 ดวงอภินันท์	 ครูที่ปรึกษา

	 	 สอฟ.2/3,4	 นายยุทธศาสตร์	 น้อยศรี	 ครูที่ปรึกษา

	 	 สอฟ.2/5	(ม.6)		 นายพุฒิพงศ์	 ไชยราช	 ครูที่ปรึกษา

	 	 สอฟ.2/6	(ม.6)	 นายทักษิณ	 โสภาปิยะ	 ครูที่ปรึกษา

	 	 สอฟ.2/7	(ม.6)	 นายคงกฤช	 ศิรินาค	 ครูที่ปรึกษา
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	 	 สอฟ.2/8	(ม.6)	 นายทัดเทพ	 ชีวะโอสถ	 ครูที่ปรึกษา

	 	 สอฟ.2/9	6	(ม.6)	 นายจิตติศักดิ์	 กัสนุกา	 ครูที่ปรึกษา

	 	 สอฟ.2/11	(ทวิภาคี)	 นายประชา	 สุทธิโชติ	 ครูที่ปรึกษา

3.7 แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์

 ระดับ ปวช.1 (ชอ.1)

	 	 ชอ.1/1	 นายพิเชษฐ์	 จันทรังศรี	 ครูที่ปรึกษา

	 	 ชอ.1/2	 นายกล้าณรงค์	 ค�าบึงกลาง	 ครูที่ปรึกษา

	 	 ชอ.1/3	 นายสิทธิพร	 ไกรยวงศ์	 ครูที่ปรึกษา

	 	 ชอ.1/4	 นายดนุพล	 ชุมชนสัมพันธ์	 ครูที่ปรึกษา

	 	 ชอ.1/5	(เรือนจ�า)	 นายรณชัย	 มรกตศรีวรรณ	 ครูที่ปรึกษา

 ระดับ ปวช.2 (ชอ.2)

	 	 ชอ.2/1		 นางภรศุภา	 ลิมป์เศวต	 ครูที่ปรึกษา

	 	 ชอ.2/2	 นายเอกรินทร์	 มาวงษา	 ครูที่ปรึกษา

	 	 ชอ.2/3	 นายพิชญ์พล	 จิตพิมลมาศ	 ครูที่ปรึกษา

	 	 ชอ.2/5,6	(เรือนจ�า)	 นายวิทธวัช	 สามารถ	 ครูที่ปรึกษา

 ระดับ ปวช.3  (ชอ.3)

	 	 ชอ.3/1	 นางสาวคัทลียา	 กันทัง	 ครูที่ปรึกษา

	 	 ชอ.3/2	 นางสาวชวนิดา	 ประแดงปุ่ย	 ครูที่ปรึกษา

	 	 ชอ.3/3	 นายอัมพล	 เจริญนนท์	 ครูที่ปรึกษา

	 	 ชอ.3/7	(เรือนจ�า)	 นายรณชัย	 มรกตศรีวรรณ	 ครูที่ปรึกษา

	 	 ชอ.3/8	(ทวิศึกษา)		 นายเฉลิมเกียรติ	 ถีอาสา	 ครูที่ปรึกษา

 ระดับ ปวส.1 (สออ.1)

	 	 สออ.1/1	 นายสมชาย	 คุณสมบัติ	 ครูที่ปรึกษา

	 	 สออ.1/3	(ม.6)	 นายสุวิจักขณ์	 ประจันตะเสน	 ครูที่ปรึกษา

	 	 สออ.1/4	(ม.6)	 นายสาคร	 แถวโนนงิ้ว	 ครูที่ปรึกษา

 ระดับ ปวส.2 (สออ.2)

	 	 สออ.2/1,2	 นายธาตรี	 สุภาระโยธิน	 ครูที่ปรึกษา

	 	 สออ.2/3	(ม.6)	 นายประณต	 ปิยมาพรชัย	 ครูที่ปรึกษา

3.8 แผนกวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม

 ระดับ ปวช.3 (ชท.3)

	 	 ชท.3/1	 นายกฤษดาพงษ์	 กล้าหาญ	 ครูที่ปรึกษา

 ระดับ ปวส.1 (สอท.1)

	 	 สอท.1/1	 นายอภินันท์	 ก้อนมณี	 ครูที่ปรึกษา

	 	 สอท.1/3	(ม.6)	 นายอภิวัฒน์	 คงล�าพันธ์	 ครูที่ปรึกษา

 ระดับ ปวส. ปีที่ 2  (สอท.2)

	 	 สอท.2/1,3	(ตรง+ม.6)	 นายบัณฑิต	 จันทร์พุฒ	 ครูที่ปรึกษา
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3.9 แผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

 ระดับ ปวส. ปีที่ 1 (สอค.1)

	 	 สอค.1/1	 นายนเรศวร์	 ศุภลักษณศึกษากร	 ครูที่ปรึกษา

	 	 สอค.1/2	 นายมนัส	 จันนามอม	 ครูที่ปรึกษา

 ระดับ ปวส.  ปีที่ 2 (สอค.2)

	 	 สอค.2/1,2	(ตรง+ม.6)	 นายวชิรปัญญา	 ปัญญาว่อง	 ครูที่ปรึกษา

3.10  แผนกวิชาช่างก่อสร้าง

 ระดับ ปวช.1 (ชส.1)

	 	 ชส.1/1	 นางสาวศิรินภา	 ลุนชัยญา	 ครูที่ปรึกษา

 ระดับ ปวช.2 (ชส.2)

	 	 ชส.2/1	 นายชัทชาคร	 ผิวแดง	 ครูที่ปรึกษา

 ระดับ ปวช. ปีที่ 3 (ชส.3)

	 	 ชส.3/1	 นายไพบูลย์	 เขียวรัมย์	 ครูที่ปรึกษา

 ระดับ ปวส.1(สอส.1)

	 	 สอส.1/1,3	 นายนิรันดร์	 ค�าเรืองศรี		 ครูที่ปรึกษา

 ระดับ ปวส.2 (สอส.2)

	 	 สอส.2/1,3		 นายรณฤทธิ์	 ฤทธิมนตรี	 ครูที่ปรึกษา

3.11  แผนกวิชาช่างส�ารวจ

 ระดับ ปวช.1  (ชร.1)

	 	 ชร.1/1	 นายจตุพล	 หงษ์แก้ว	 ครูที่ปรึกษา

 ระดับ ปวช.2 (ชร.2)

	 	 ชร.2/1	 นายจตุพล	 หงษ์แก้ว	 ครูที่ปรึกษา

 ระดับ ปวช.3 (ชร.3)

	 	 ชร.3/1	 นายจตุพล	 หงษ์แก้ว	 ครูที่ปรึกษา

 ระดับ ปวส.1 (สอร.1)

	 	 สอร.1/1	 นางสาวพนิดา	 ศิริกรรณ์	 ครูที่ปรึกษา

	 	 สอร.1/3	(ม.6)	 นางสาวพนิดา	 ศิริกรรณ์	 ครูที่ปรึกษา

 ระดับ ปวส.2 (สอร.2)

	 	 สอร.2/1	 นายมานัส	 ยอดทอง	 ครูที่ปรึกษา

	 	 สอร.2/3	(ม.6)		 นายเรวัชชัย	 รอดเจริญ	 ครูที่ปรึกษา
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3.12  แผนกวิชาช่างโยธา

 ระดับ ปวช.1 (ชธ.1)

 	 ชธ.1/1,2	 นายธนเศรษฐ์	 ชมก้อน	 ครูที่ปรึกษา

	 	 ชธ.1/3	 นางรัชฎาภรณ์	 เจริญโสภารัตน์	 ครูที่ปรึกษา

 ระดับ ปวช.2 (ชธ.2)

	 	 ชธ.2/1	 นางสาวสุพิตรา	 ชัยเดช	 ครูที่ปรึกษา

	 	 ชธ.2/3	 นางสาวอนุธิดา	 อาศิรกานต์	 ครูที่ปรึกษา

 ระดับ ปวช.3 (ชธ.3)

	 	 ชธ.3/1,2	 นายจิรวัฒน์	 ภูลายยาว	 ครูที่ปรึกษา

	 	 ชธ.3/3	 นายสมมาตร	 ค�าภักดี	 ครูที่ปรึกษา

 ระดับ ปวส.1 (สอธ.1)

	 	 สอธ.1/1	 นายมานะ	 ศรีสูงเนิน	 ครูที่ปรึกษา

	 	 สอธ.1/3,4	(ม.6)	 นายอนุวัติ	 พาระพัฒน์	 ครูที่ปรึกษา

	 	 สอธ.1/5,6	(ม.6)	 นายพรศักดิ์	 นะคะจัด	 ครูที่ปรึกษา

 ระดับ ปวส.2 (สอธ.2)

	 	 สอธ.2/1	 นางสาวสุพิตรา	 ชัยเดช	 ครูที่ปรึกษา

	 	 สอธ.2/3	(ม.6)	 นายฉัตรชัย	 พานิช	 ครูที่ปรึกษา

3.13  แผนกวิชาเทคนิคสถาปัตยกรรม

 ระดับ ปวช.1 (ชถ.1)

	 	 ชถ.1/1	 นางสาวปนิดา	 มาตนอก	 ครูที่ปรึกษา

 ระดับ ปวช.2 (ชถ.2)

	 	 ชถ.2/1	 นายสรนันท์	 ศิริจ�าปา	 ครูที่ปรึกษา

 ระดับ ปวช.3 (ชถ.3)

	 	 ชถ.3/1	 นายปณิธาน	 บุตรแก้ว	 ครูที่ปรึกษา

 ระดับ ปวส.1 (สอถ.1)

	 	 สอถ.1/1	 นางสาวค�าประเคียน	 โพธิ์เพชรเล็บ	 ครูที่ปรึกษา

	 	 สอถ.1/3	(ม.6)	 นางสุภิญญา	 วรศักดิ์	 ครูที่ปรึกษา

 ระดับ ปวส.2 (สอถ.2)

	 	 สอถ.2/1	 นายบัญญัติ	 พงษ์พิริยะเดชะ

	 	 สอถ.2/3	(ม.6)	 นายบัญญัติ	 พงษ์พิริยะเดชะ	 ครูที่ปรึกษา

3.14  แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

          ระดับ ปวช.1 (ชทท.1)

	 	 ชทท.1/1	 นางสาวเนตรสกาว	 พิกุลทอง	 ครูที่ปรึกษา

	 	 ชทท.1/2	 นายประวิทย์	 ลิ้มตระกูล	 ครูที่ปรึกษา

 ระดับ ปวช.2(ชทท.2)

	 	 ชทท.2/1,2	 นางบังอร	 พลมิตร	 ครูที่ปรึกษา
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 ระดับ ปวช.3 (ชทท.3)

	 	 ชทท.3/1	 นายมัธยม	 อ่อนจันทร์	 ครูที่ปรึกษา

	 	 ชทท.3/3	(ทวิศึกษา)	 นายประวิทย์	 ลิ้มตระกูล	 ครูที่ปรึกษา

 ระดับ ปวส.1 (สทท.1)

	 	 สทท.1/1	 นายสุริยันต์	 เงาะเศษ	 ครูที่ปรึกษา

	 	 สทท.1/2	 นางสาวศรารัตน์	 วรรณแจ่ม	 ครูที่ปรึกษา

 ระดับ ปวส.2 (สทท.2)

	 	 สทท.2/1	 นายจ�ารูญ	 กาพย์ไกรแก้ว	 ครูที่ปรึกษา

	 	 สทท.2/2	 นายสุนทร	 นิศากร	 ครูที่ปรึกษา

3.15  แผนกวิชาเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์

 ระดับ ปวส.1 (สอม.1)

	 	 สอม.1/1	 นางเพ็ญนภา	 สีแก้วสิ่ว	 ครูที่ปรึกษา

	 	 สอม.1/3	(ม.6)	 นายอภิสิทธิ์	 กล�่าสกุล	 ครูที่ปรึกษา

 ระดับ ปวส.2 (สอม.2)

	 	 สอม.2/1	 นายกิตติศักดิ์	 ทิพบุญชู	 ครูที่ปรึกษา

    

มีหน้าที่

	 1.	 ให้ค�าปรึกษา	แนะน�าการท�าและตรวจหลักฐานสัญญาการเป็นนักเรียน	นักศึกษา

	 2.	 ให้การปฐมนิเทศนักเรียน	นักศึกษา	 	 ในความรับผิดชอบ	 	 ในด้านการเรียน	ความประพฤติ	 ระเบียบ	

วินัยและข้อบังคับต่าง	ๆ	ของสถานศึกษา		รวมทั้งให้ความรู้เกี่ยวกับแหล่งบริการการศึกษาและสวัสดิการต่าง	ๆ	ของ

สถานศึกษา		ที่นักเรียน	นักศึกษาจะเข้าไปขอความช่วยเหลือ

	 3.		ให้ความเหน็ชอบแก่นกัเรยีน	นกัศกึษา	ในการลงทะเบยีนรายวชิา	(ลงทะเบยีนหรอืลงทะเบยีน	สอบเทยีบ 

ความรู้ประสบการณ์)		การขอเปลี่ยน	ขอเพิ่ม	และขอถอนรายวิชา

	 4.	 ให้ค�าปรึกษา	 และให้ความเห็นชอบในการขอผ่อนผันการช�าระเงินค่าลงทะเบียนรายวิชาของนักเรียน	

นักศึกษาที่อยู่ในความรับผิดชอบ

	 5.	จดัท�า	เกบ็รวบรวม	ประวตั	ิข้อมลูการเรยีน	และบนัทกึพฤตกิรรม		(PORT		FOLIO)	ของนกัเรยีน	นกัศกึษา		

ที่อยู่ในความรับผิดชอบ		เพื่อเป็นข้อมูลในการออกหนังสือรับรองต่างๆ

	 6.	ด�าเนินการดูแลช่วยเหลือนักเรียน	นักศึกษา		ตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน	นักศึกษา		และรายงาน

ให้ผู้บังคับบัญชาทราบ

	 7.		แนะน�า		ตดิตาม		ให้ค�าปรกึษาเกีย่วกบัการเข้าร่วมกจิกรรมชมรม		ตามทีก่�าหนดไว้ใน		ระเบยีบ		กระทรวง

ศึกษาธิการ		ว่าด้วยการประเมินผลการเรียน		ในแต่ละภาคเรียนและช่วยแก้ไขปัญหาด้านการเรียน

	 8.		แนะน�า		ให้ค�าปรึกษาเกี่ยวกับการเรียน		การค�านวณหาค่าระดับคะแนนเฉลี่ยแก่นักเรียน		นักศึกษาที่

อยู่ในความรับผิดชอบ

	 9.		หาทางป้องกันและติดตามนักเรียน		นักศึกษา		ที่ขาดเรียน		หนีเรียน		ไม่สนใจในการเรียน	เสนอแนวทาง

แก้ไข		และรายงานการติดตามผลการเข้าเรียนให้ผู้ปกครองทราบเป็นระยะ
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	 10.		ติดต่อประสานงานผู้ปกครอง		พร้อมทั้งรายงานการเรียน		และพฤติกรรมของนักเรียน		นักศึกษาของ

นักเรียน		นักศึกษาที่อยู่ในความรับผิดชอบให้ผู้เกี่ยวข้องรับทราบ

	 11.		ให้ความร่วมมือกับงานครูที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทุกประการ

	 12.		ปฏบิตัหิน้าทีค่รทูีป่รกึษาด้วยความเพยีรพยายามอตุสาหะ	รบัผดิชอบ	ดแูลเอาใจใส่	และมจีรรยาบรรณ		

ของครูที่ปรึกษาอย่างครบถ้วน

	 13.	 สรุปรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ครูที่ปรึกษาและครูผู้สอนตามระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนอาชีวศึกษา	

เสนอผู้บริหารตามล�าดับชั้น	เมื่อสิ้นภาคเรียนทุกภาคเรียน

	 ขอให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้ง	 ปฏิบัติหน้าท่ีตามที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถ	 เพื่อให้บรรลุตาม

วัตถุประสงค์จนเกิดประโยชน์สูงสุดต่อนักเรียน		นักศึกษา		และทางราชการ

	 ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

	 	 						สั่ง		ณ		วันที่				29				มิถุนายน			พ.ศ.	2565

(นายสิทธิศักดิ์		ช�าปฏิ)

ผู้อ�านวยการวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น
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ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ 
ว่าดว้ยการจัดการศึกษาและการประเมินผลการเรียนตามหลักสตูรประกาศนียบตัรวชิาชีพ   

พ.ศ.  ๒๕๖๒ 
 
 

โดยที่พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา  พ.ศ.  ๒๕๕๑  มาตรา  ๖  และมาตรา  ๙  ก าหนดให้ 
การจัดการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพต้องจัดตามหลักสูตรที่คณะกรรมการการอาชีวศึกษาก าหนด  
โดยให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่  ๑๒  พ.ศ.  ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔  
แผนการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.  ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙  กรอบคุณวุฒิแห่งชาติ  ฉบับปรับปรุง  มาตรฐาน
การศึกษาของชาต ิ พ.ศ.  ๒๕๖๑  กรอบคุณวุฒิอาชีวศกึษาแห่งชาต ิ พ.ศ.  ๒๕๖๒  และเกณฑ์มาตรฐาน
คุณวุฒิอาชีวศึกษาในแต่ละระดับ  เพ่ือผลิตและพัฒนาก าลังคนให้สอดคล้องกับความต้องการของ
ตลาดแรงงานและการประกอบอาชีพอิสระ  เพ่ือให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล  จึง สมควร 
ออกระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดการศึกษาและการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตร 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๘  และมาตรา  ๑๗  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ.  ๒๕๔๖  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  จึงวางระเบียบไว้  ดังต่อไปนี้   

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดการศึกษาและ 
การประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  พ.ศ.  ๒๕๖๒” 

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดการศึกษาและการประเมินผล

การเรียนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  พุทธศักราช  ๒๕๕๖  ลงวันที่  20  มิถุนายน  พ.ศ.  2559 
ข้อ ๔ ให้ใช้ระเบียบนี้บังคับแก่สถานศึกษาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
ข้อ ๕ ในระเบียบนี้ 
“หลักสูตร”  หมายความว่า  หลักสูตรประกาศนยีบัตรวิชาชีพ  ที่คณะกรรมการการอาชวีศกึษา

ก าหนด 
“ประกาศนียบัตรวิชาชีพ”  หมายความว่า  การศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  

หลังจากจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  หรือเทียบเท่า  ใช้อักษรย่อว่า  “ปวช.” 
“สถานศึกษา”  หมายความว่า  วิทยาลัยหรือสถานศึกษาที่เรียกชื่ออย่างอื่นของรัฐและเอกชน 

ที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  รวมถึงสถานศึกษาในสถาบันการอาชีวศึกษา 
“หัวหน้าสถานศึกษา”  หมายความว่า  ผู้อ านวยการวิทยาลัยหรือหัวหน้าสถานศึกษาที่เรียกชื่อ

อย่างอื่นของรัฐและเอกชนที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
“หน่วยงานต้นสังกัด”  หมายความว่า  หน่วยงานที่มีสถานศึกษาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตร

ประกาศนียบัตรวิชาชีพอยู่ในสังกัดหรือในความควบคุมดูแล   

้หนา   ๑

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๒๘๙    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   พฤศจิกายน   ๒๕๖๒
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“ผู้เข้าเรียน”  หมายความว่า  ผู้มาสมัครเข้าเรียนในสถานศึกษา  หรือสมัครฝึกอาชีพกับ 
สถานประกอบการที่ยังไม่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นนักเรียน 

“นักเรียน”  หมายความวา่  ผู้ที่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นนกัเรียนตามหลักสูตรประกาศนยีบัตรวชิาชีพ 
“ภาคเรียน”  หมายความว่า  ช่วงเวลาที่สถานศึกษาเปิดท าการสอน  โดยก าหนดให้  ๑  ปี

การศึกษา  แบ่งออกเป็น  ๒  ภาคเรียน  และใน  ๑  ภาคเรียน  มีระยะเวลาจัดการศึกษารวมการวัดผล  
๑๘  สัปดาห์ 

“ภาคเรียนฤดูร้อน”  หมายความว่า  ช่วงเวลาที่สถานศึกษาเปิดท าการสอนในช่วงปิดภาคเรียน
ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ  ว่าด้วยการเปิดภาคเรียนฤดูร้อนในสถานศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ   

“การเรียนแบบเต็มเวลา  (full-time)”  หมายความว่า  การจัดการเรียนการสอนในภาคเรียนปกติ
หรือภาคฤดูร้อนที่ใช้เวลาในช่วงของวันท าการ  โดยนักเรียนจะต้องลงทะเบียนเรียนในแต่ละภาคเรียน 
ตามเกณฑ์จ านวนหน่วยกิตมาตรฐานของการลงทะเบียนที่ก าหนดส าหรับการเรียนแบบเต็มเวลา 

“การเรียนแบบไม่เต็มเวลา  (part-time)”  หมายความว่า  การจัดการเรียนการสอนนอกเหนือจาก 
การเรียนการสอนภาคเรียนปกติที่ใช้เวลานอกเวลาของวันท าการ  โดยนักเรียนจะต้องลงทะเบียนเรียน  
ในแต่ละภาคเรียนตามเกณฑ์จ านวนหน่วยกิตมาตรฐานของการลงทะเบียนที่ก าหนดส าหรับการเรียน  
แบบไม่เต็มเวลา 

“สถานประกอบการ”  หมายความว่า  บริษัท  ห้างหุ้นส่วน  ร้าน  รัฐวิสาหกิจ  หน่วยงานของรัฐ
และเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศที่ร่วมมือกับสถานศึกษาเพ่ือจัดการอาชีวศึกษา 

“ผู้ปกครอง”  หมายความว่า  บิดา  มารดา  และบุคคลอื่นที่ท าหนา้ที่ปกครองดแูลและใหค้วาม
อุปการะแก่นักเรียน  และให้ค ารับรองแก่สถานศึกษาหรือสถานประกอบการว่าจะปกครองดูแล 
ความประพฤติของนักเรียนในระหว่างที่เรียนอยู่ในสถานศึกษา  และฝึกประสบการณ์สมรรถนะวิชาชีพ  
ในสถานประกอบการ  หรือฝึกอาชีพในการศึกษาระบบทวิภาคี   

“การศึกษาในระบบ”  หมายความว่า  การจัดการศึกษาวิชาชีพที่เน้นการศึกษาในสถานศึกษา
เป็นหลัก  โดยมีการก าหนดจุดมุ่งหมาย  วิธีการศึกษา  หลักสูตร  ระยะเวลา  การวัดและการประเมินผล
ที่เป็นเงื่อนไขของการส าเร็จการศึกษาที่แน่นอน 

“การศึกษานอกระบบ”  หมายความว่า  การจัดการศึกษาวิชาชีพที่มีความยืดหยุ่นในการ
ก าหนดจุดมุ่งหมาย  รูปแบบ  วิธีการศึกษา  ระยะเวลา  การวัดและการประเมินผลที่เป็นเงื่อนไขของ  
การส าเร็จการศึกษา  โดยเนื้อหาและหลักสูตรจะตอ้งมีความเหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพปัญหาและ
ความต้องการของบุคคลแต่ละกลุ่ม 

“การศึกษาระบบทวิภาคี”  หมายความว่า  การจัดการศึกษาวิชาชีพที่เกิดจากข้อตกลงระหว่าง
สถานศึกษากับสถานประกอบการ  ในเรื่องการจัดหลักสูตร  การเรียนการสอน  การวัดและการประเมินผล  
โดยนักเรียนใช้เวลาส่วนหนึ่งในสถานศึกษา  และเรียนภาคปฏิบัติในสถานประกอบการ   
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“ผู้ควบคุมการฝึก”  หมายความว่า  ผู้ที่สถานประกอบการมอบหมายให้ท าหน้าที่ประสานงาน
กับสถานศึกษาในการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี  และรับผิดชอบดูแลการฝึกอาชีพของนักเรียน 
ในสถานประกอบการ 

“ครูฝึก”  หมายความว่า  ผู้ท าหน้าที่สอน  ฝึก  อบรมนักเรียนในสถานประกอบการ 
ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการการอาชีวศึกษาก าหนด 

“ครูนิเทศก์”  หมายความว่า  ครูที่สถานศึกษามอบหมายให้ท าหน้าที่นิเทศ  ให้ค าปรึกษา  
แนะน าแก่นักเรียนที่ฝึกอาชีพและฝึกประสบการณ์สมรรถนะวิชาชีพ 

“ครูที่ปรึกษา”  หมายความว่า  ครูที่สถานศึกษามอบหมายให้ท าหน้าที่ให้ค าแนะน า   
ให้ค าปรึกษา  ติดตามผลการเรียน  และตักเตือนดูแลความประพฤติของนักเรียน 

“มาตรฐานวิชาชีพ”  หมายความว่า  ข้อก าหนดด้านสมรรถนะวิชาชีพ  เพ่ือใช้เป็นเกณฑ์ 
ในการก ากับดูแล  ตรวจสอบและประกันคุณภาพผู้ส าเร็จการศึกษา 

“การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ”  หมายความว่า  การทดสอบความรู้  ความสามารถ  ตลอดจน
ลักษณะนิสัยในการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพ  โดยใช้เครื่องมือที่เหมาะสมซึ่งก าหนดเกณฑ์ 
การตัดสินไว้ชัดเจน  พร้อมทั้งจัดด าเนินการประเมินภายใต้เงื่อนไขที่เป็นมาตรฐาน  

“คณะกรรมการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ”  หมายความว่า  คณะกรรมการผู้ท าหน้าที่
รับผิดชอบในการอ านวยการ  ติดตามและก ากับดูแลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพของนักเรียนในสถานศึกษา 

ข้อ ๖ ให้เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษารักษาการให้เปน็ไปตามระเบียบนี ้ และให้
มีอ านาจตีความและวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ 

หมวด  ๑ 
ผู้เข้าเรียนและสภาพนักเรียน 

 
 

ส่วนที ่ ๑ 
พ้ืนความรูแ้ละคุณสมบตัิของผู้เข้าเรียน 

 
 

ข้อ ๗ ผู้เข้าเรียน  ต้องมีพ้ืนความรู้  ส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่าระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  
หรือเทียบเท่า   

ความในข้อนี้  ไม่ใช้บังคับส าหรับผู้ที่เรียนเป็นบางเวลา  บางรายวิชา  หรือบางส่วนของรายวิชา  
โดยไม่นับจ านวนหน่วยกิตมารวมเพ่ือตัดสินการส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรและรับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ 

ข้อ ๘ ผู้เข้าเรียน  ต้องมีคุณสมบัติ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) มีความประพฤติเรียบร้อย 
(๒) มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงไม่เป็นอุปสรรคต่อการเรียน   
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(๓) มีภูมิล าเนาเป็นหลักแหล่ง  โดยมีบัตรประจ าตัวประชาชน  หรือมีหลักฐานของทางราชการ 
ในลักษณะเดียวกันมาแสดง 

(๔) มีความเคารพ  เลื่อมใส  ศรัทธาต่อสถาบันชาติ   ศาสนาและพระมหากษัตริย์ 
ด้วยความบริสุทธิ์ใจ 

(๕) มีเจตคติที่ดีต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
(๖) ส าหรับผู้เข้าเรียนการศึกษาระบบทวิภาคี  ในวันท าสัญญาการฝึกอาชีพต้องมีอายุ 

ไม่ต่ ากว่า  ๑๕  ปีบริบูรณ์  และมีความตั้งใจที่จะรับการฝึกอาชีพในสาขาวิชาที่สมัคร 
ผู้เข้าเรียนตามโครงการต่าง ๆ  ของสถานศึกษา  ให้สถานศึกษาก าหนดคุณสมบัติเพ่ิมเติม 

ได้ตามความเหมาะสมของโครงการนั้น 

ส่วนที ่ ๒ 
การรบัผู้เขา้เรียน 

 
 

ข้อ  ๙ การรับผู้เข้าเรียน  ให้ท าการสอบคัดเลือกหรือคัดเลือกตามที่สถานศึกษาก าหนด   
ในกรณีที่มีการสอบคัดเลือก  ให้ปฏิบัติดังนี้ 
(๑) ท าการสอบข้อเขียนในหมวดวิชาใด ๆ  ตามความต้องการของสถานศึกษาหรือสถาน

ประกอบการ  หากสถานศึกษาหรือสถานประกอบการจะท าการสอบความถนัดทางการเรียนวิชาชีพและ 
สอบสัมภาษณ์ด้วยก็ได้ 

(๒) สถานศึกษาประกาศรับสมัคร  ด าเนินการสอบและประกาศผลสอบ  ตามวันและเวลา    
ที่หน่วยงานต้นสังกัดก าหนด 

(๓) ถ้าเหตุการณ์เกี่ยวกับการสอบเป็นไปโดยปกติ  ให้สถานศึกษาเก็บรักษาเอกสารเก่ียวกับ
การสอบคัดเลือกไว้เป็นเวลาไม่น้อยกว่า  ๑  ปี  นับแต่วันประกาศผลการสอบ 

การรับผู้เข้าเรียนการศึกษาระบบทวภิาคี  สถานประกอบการจะเป็นผู้สอบคดัเลือกหรือคัดเลอืก
ผู้เข้าเรียนเองตามคุณสมบัติที่ก าหนดและตามจ านวนที่ได้ตกลงร่วมกับสถานศึกษา  หรือจะมอบให้
สถานศึกษาเป็นผู้ด าเนินการ  หรือด าเนินการร่วมกันก็ได้ 

การรับผู้เข้าเรียนตามโครงการต่าง ๆ  ของสถานศึกษา  ให้สถานศึกษาคัดเลือกผู้เข้าเรียน   
ตามคุณสมบัติที่ก าหนดตามความเหมาะสมของโครงการนั้น 

ข้อ ๑๐ ให้มีการตรวจร่างกายโดยแพทย์ปริญญา  เฉพาะผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือก  หรือได้รับ
การคัดเลือก 
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ส่วนที่  ๓ 
การเป็นนักเรียน 

 
 

ข้อ ๑๑ ผู้เข้าเรียนจะมีสภาพเป็นนักเรียน  เมื่อได้ขึ้นทะเบียนเป็นนักเรียนของสถานศึกษา 
ส าหรับการศึกษาระบบทวิภาคี  ผู้เข้าเรียนต้องท าสัญญาการฝึกอาชีพกับสถานประกอบการ   
การขึ้นทะเบียนเป็นนักเรียนและการท าสัญญาการฝึกอาชีพต้องกระท าด้วยตนเอง  พร้อมทั้ง

แสดงหลักฐานการส าเร็จการศึกษาตามวัน  เวลา  ที่สถานศึกษาและสถานประกอบการก าหนด   
โดยช าระเงินค่าธรรมเนียมต่าง ๆ  ตามที่สถานศึกษาก าหนด  ทั้งนี้  ให้เสร็จสิ้นก่อนวันเปิดภาคเรียน   
โดยมีผู้ปกครองซึ่งสถานศึกษาเชื่อถือมาให้ค ารับรองและท าหนังสือมอบตัว   

ในกรณีผู้เข้าเรียนท่ีบรรลุนิติภาวะ  สถานศึกษาอาจให้ผู้ปกครองมาท าหนังสือมอบตัว  
หรือด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับระเบียบนี้หรือไม่ก็ได้ 

ให้สถานศึกษาจัดการประชุมชี้แจงผู้ปกครอง  และปฐมนิเทศนักเรียน  เพ่ือให้ทราบแนวทาง  
การเรียนและกฎ  ระเบียบ  ข้อบังคับต่าง ๆ  ที่เกี่ยวข้อง   

ข้อ ๑๒ ให้สถานศึกษาออกบัตรประจ าตัวให้แก่นักเรียน  โดยให้เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยบัตรประจ าตัวนักเรียนและนักศึกษา 

บัตรประจ าตัวนี้ให้มีอายุเท่ากับระยะเวลาที่มีสภาพนักเรียนในสถานศึกษาแห่งนั้น  แต่ต้อง  
ไม่เกิน  ๓  ปี  นับแต่วันออกบัตร  ถ้าบัตรประจ าตัวหมดอายุในระหว่างที่ยังมีสภาพเป็นนักเรียน   
ก็ให้สถานศึกษาต่ออายุบัตรเป็นปี ๆ  ไป  และให้ส่งคืนบัตรประจ าตัวต่อสถานศึกษาเมื่อพ้นสภาพ 
การเป็นนักเรียน 

สถานประกอบการจะใช้บัตรประจ าตัวที่สถานศึกษาออกให้  หรือจะออกให้ใหม่ตามความ
ต้องการของสถานประกอบการก็ได้ 

ข้อ ๑๓ ให้สถานศึกษาแต่งตั้งครูที่ปรึกษา  เพ่ือท าหน้าที่ให้ค าแนะน าเกี่ยวกับการเรียน 
ให้ค าปรึกษา  ติดตามผลการเรียน  และตักเตือนดูแลความประพฤติของนักเรียน  และให้สถาน
ประกอบการจัดให้มีผู้ควบคุมการฝึกของนักเรียนในสถานประกอบการ 

ส่วนที ่ ๔ 
การพ้นสภาพและคนืสภาพนักเรียน 

 
 

ข้อ ๑๔ การพ้นสภาพนักเรียน  เป็นไปตามกรณีใดกรณีหนึ่งต่อไปนี้ 
(๑) ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
(๒) ลาออก 
(๓) ถึงแก่กรรม 
(๔) สถานศึกษาสั่งให้พ้นสภาพนักเรียนในกรณีใดกรณีหนึ่ง  ต่อไปนี้ 

้หนา   ๕
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 ก. ขาดเรียน  ขาดการฝึกอาชีพ  ขาดการฝึกประสบการณ์สมรรถนะวิชาชีพ  หรือ 
ขาดการติดต่อกับสถานศึกษาหรือสถานประกอบการเกินกว่า  ๑๕  วันติดต่อกัน  ซึ่งสถานศึกษา 
หรือสถานประกอบการพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่มีเหตุผลอันสมควร  หรือมีพฤติกรรมอย่างอื่นที่แสดงว่า  
ไม่มีความตั้งใจที่จะศึกษาเล่าเรียนหรือรับการฝึกอาชีพ  หรือรับการฝึกประสบการณ์สมรรถนะวิชาชีพ 

 ข. ไม่ยื่นค าร้องขอกลับเข้าเรียนภายใน  ๑๕  วัน  นับแต่วันถัดจากวันครบก าหนด 
ลาพักการเรียนหรือการฝึกอาชีพตามข้อ  ๒๐ 

 ค. ไม่มาติดต่อเพื่อรักษาสภาพนักเรียน  ตามข้อ  ๒๗   
 ง. ได้รับโทษจ าคุก  โดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก  เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิด  

ที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
 จ. ขาดพ้ืนความรู้  ตามข้อ  ๗   
 ฉ. ขาดคุณสมบัติของผู้เข้าเรียน  ตามข้อ  ๘ 
 ช. พ้นสภาพนักเรียนตามข้อ  ๕๗   
 ซ. พ้นสภาพนักเรียนตามข้อ  ๕๘ 
ข้อ ๑๕ ผู้ที่พ้นสภาพนักเรียน  ตามข้อ  ๑๔  (๒)  (๔)  ก.  ข.  และ  ค.  ถ้าประสงค์จะขอคืน

สภาพการเป็นนักเรียน  จะต้องยื่นค าร้องขอต่อสถานศึกษาภายใน  ๑  ปี  นับแต่วันถัดจากวันพ้นสภาพ
นักเรียน  เมื่อสถานศึกษาพิจารณาเห็นสมควรก็ให้รับเข้าเรียนได้ 

ข้อ ๑๖ การขอคืนสภาพการเป็นนักเรียนตามข้อ  ๑๕  ให้ปฏิบัติ  ดังนี้ 
(๑) ต้องเข้าเรียนภายในสัปดาห์แรกของภาคเรียน  เว้นแต่กลับเข้าเรียนในภาคเรียนเดียวกัน 
(๒) ให้น ารายวิชาและจ านวนหน่วยกิตที่ได้ลงทะเบียนรายวิชาไว้  มานับรวมเพ่ือพิจารณา

ตัดสินการส าเร็จการศึกษาด้วย 
ส่วนที ่ ๕ 

การพักการเรียน 
 
 

ข้อ ๑๗ สถานศึกษาและสถานประกอบการอาจพิจารณาอนุญาตให้นักเรียนลาพักการเรียน  
หรือการฝึกอาชีพได้ตามที่เห็นสมควร  เมื่อมีเหตุจ าเป็นกรณีใดกรณีหนึ่ง  ต่อไปนี้ 

(๑) ได้รับทุนการศึกษาให้ไปศึกษา  หรือดูงาน  หรือเป็นตัวแทนของสถานศึกษาหรือ 
สถานประกอบการในการเข้าร่วมประชุม  หรือกรณีอื่น ๆ  อันควรแก่การส่งเสริม 

(๒) เจ็บป่วยต้องพักรักษาตัวเป็นเวลานาน  โดยมีค ารับรองของแพทย์ปริญญา 
(๓) กรณีลาพักเพื่อรับราชการทหารกองประจ าการให้ลาพักได้จนกว่าจะได้รับการน าปลด 
(๔) เหตุจ าเป็นอย่างอื่นตามที่สถานศึกษาและสถานประกอบการจะพิจารณาเห็นสมควร 
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ในกรณีที่มีนักเรียนลาพักการเรียนหรือการฝึกอาชีพตั้งแต่ต้นปีเป็นระยะเวลานานเกินกว่า  ๑  ปี  
สถานศึกษาและสถานประกอบการอาจพิจารณารับนักเรียนอื่นเข้าเรียนหรือฝึกอาชีพแทนที่ได้ตามที่
เห็นสมควร 

นักเรียนที่ลาพักการเรียนหรือการฝึกอาชีพต้องช าระเงินค่ารักษาสภาพนักเรียนและค่าธรรมเนียม  
ต่าง ๆ  ตามท่ีสถานศึกษาก าหนด  แต่ถ้านักเรียนได้ช าระเงินค่าธรรมเนียมต่าง  ๆ  ครบถ้วนส าหรับ 
ภาคเรียนนั้นแล้วไม่ต้องช าระเงินค่ารักษาสภาพนักเรียนส าหรับภาคเรียนนั้นอีก 

ข้อ ๑๘ นักเรียนที่ขออนุญาตลาพักการเรียน  หรือการฝึกอาชีพ  ต้องย่ืนค าร้องเป็น 
ลายลักษณ์อักษรต่อสถานศึกษา  โดยมีผู้ปกครองเป็นผู้รับรอง  ส าหรับผู้ที่บรรลุนิติภาวะจะมีผู้รับรอง
หรือไม่ก็ได้  เมื่อได้รับอนุญาตแล้วจึงพักการเรียนหรือการฝึกอาชีพได้  มิฉะนั้นจะถือว่าขาดเรียน   
เว้นแต่มีเหตุผลสมควร 

ข้อ ๑๙ การอนุญาตให้นักเรียนลาพักการเรียนหรือการฝึกอาชีพ  ให้สถานศึกษาท าหลักฐาน
เป็นลายลักษณ์อักษรแจ้งให้ผู้ปกครองทราบ  เว้นแต่ผู้ที่บรรลุนิติภาวะที่ไม่มีผู้ปกครองมอบตัว  ให้แจ้ง
นักเรียนโดยตรง 

ข้อ ๒๐ นักเรียนที่ลาพักการเรียนหรือการฝึกอาชีพ  เมื่อครบก าหนดเวลาที่ลาพักการเรียน
หรือการฝึกอาชีพแล้ว  ให้ยื่นค าร้องขอกลับเข้าเรียนพร้อมด้วยหลักฐานการอนุญาตให้ลาพักการเรียน  
หรือการฝึกอาชีพต่อสถานศึกษาภายใน  ๑๕  วัน  นับแต่วันถัดจากวันครบก าหนด  หากพ้นก าหนดนี้ 
ให้ถือว่าพ้นสภาพนักเรียน  เว้นแต่มีเหตุผลสมควร 

ส่วนที ่ ๖ 
การลาออก 

 
 

ข้อ  ๒๑ นักเรียนที่ประสงค์จะลาออกจากการเป็นนักเรียน  ต้องให้ผู้ปกครองเป็นผู้รับรอง 
การลาออก  เว้นแต่ผู้ที่บรรลุนิติภาวะ 

ข้อ  ๒๒ นักเรียนที่ลาออกแล้วได้รับอนุญาตให้กลับเข้าเรียนในภาคเรียนเดียวกัน  ให้ถือว่า
นักเรียน  ผู้นั้นมีสภาพนักเรียนมาตั้งแต่ต้นภาคเรียนนั้นทุกประการ 

หมวด  ๒ 
การจดัการเรียน 

 
 

ส่วนที ่ ๑ 
การเปิดเรียน 

 
 

ข้อ  ๒๓ ให้สถานศึกษาก าหนดวันเปิดและปิดภาคเรียนตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ 
ว่าด้วยปีการศึกษา  การเปิดและปิดสถานศึกษา  หากสถานศึกษาใดจะก าหนดวันเปิดและปิดภาคเรียน
แตกต่างไปจากระเบียบดังกล่าว  ให้ขออนุญาตต่อหน่วยงานต้นสังกัด 
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ข้อ  ๒๔ สถานศึกษาที่เปิดภาคเรียนฤดูร้อน  ให้ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ 
ว่าด้วยการเปิดภาคเรียนฤดูร้อนในสถานศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ 

ส่วนที ่ ๒ 
การลงทะเบียนรายวิชา 

 
 

ข้อ  ๒๕ สถานศึกษาต้องก าหนดวันและเวลาให้นักเรียนลงทะเบียนรายวิชาต่าง  ๆ  ให้เสร็จ
ก่อนวันเปิดภาคเรียน 

ข้อ  ๒๖ สถานศึกษาอาจให้นักเรียนลงทะเบียนรายวิชาภายหลังก าหนดตามข้อ  ๒๕  ก็ได ้
โดยให้สถานศึกษาก าหนดวันสิ้นสุดการลงทะเบียนตามที่เห็นสมควร  แต่ต้องไม่เกิน  ๑๕  วัน  นับแต่ 
วันเปิดภาคเรียน  หรือไม่เกิน  ๕  วัน  นับแต่วันเปิดภาคเรียนฤดูร้อน 

การลงทะเบียนรายวิชาตามวรรคหนึ่ง  นักเรียนต้องช าระค่าปรับตามที่สถานศึกษาก าหนด   
ข้อ  ๒๗ นักเรียนท่ีมิได้ลงทะเบียนรายวิชาภายในวันและเวลาที่สถานศึกษาก าหนดตามข้อ  ๒๖  

ถ้าประสงค์จะรักษาสภาพนักเรียน  ต้องติดต่อรักษาสภาพนักเรียนภายใน  ๑๕  วัน  นับแต่วันถัดจาก 
วันสิ้นสุดการลงทะเบียน  หากพ้นก าหนดนี้ให้ถือว่าพ้นสภาพนักเรียน  เว้นแต่มีเหตุผลสมควร 

ข้อ  ๒๘ การลงทะเบียนรายวิชาต้องได้รับความเห็นชอบจากครูที่ปรึกษา   
ข้อ  ๒๙ นักเรียนต้องลงทะเบียนรายวิชาด้วยตนเอง  ตามวันและเวลาที่สถานศึกษาก าหนด   
ในกรณีที่นักเรียนไม่สามารถมาลงทะเบียนรายวิชาด้วยตนเองได้  จะมอบหมายให้ผู้อื่น 

มาลงทะเบียนแทนให้หัวหน้าสถานศึกษาพิจารณาเป็นราย ๆ  ไป 
ข้อ  ๓๐ นักเรียนลงทะเบียนรายวิชาได้ไม่เกินภาคเรียนละ  ๒๒  หน่วยกิต  ส าหรับการเรียน

แบบเต็มเวลา  และได้ไม่เกินภาคเรียนละ  ๑๒  หน่วยกิต  ส าหรับการเรียนแบบไม่เต็มเวลา  ส่วนการ
ลงทะเบียนรายวิชาในภาคเรียนฤดูร้อน  ให้ลงทะเบียนได้ไม่เกิน  ๑๒  หน่วยกิต  เว้นแต่ได้รับอนุญาต
จากหัวหน้าสถานศึกษา 

หากสถานศึกษามีเหตุผลและความจ าเปน็ในการให้นกัเรยีนลงทะเบียนรายวชิาที่แตกตา่งไปจาก
เกณฑ์ข้างต้น  อาจท าได้แต่ต้องไม่กระทบต่อมาตรฐานและคุณภาพการศึกษา 

ข้อ  ๓๑ นักเรียนที่ขอโอนผลการเรียนรายวิชาตามข้อ  ๕๙  และข้อ  ๖๐  ต้องลงทะเบียน
เรียนรายวิชาในสถานศึกษาที่ขอส าเร็จการศึกษา  ไม่น้อยกว่า  ๑  ภาคเรียน 

นักเรียนที่ขอเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ตามข้อ  ๖๖  ต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชา 
ในสถานศึกษาที่ขอส าเร็จการศึกษาไม่น้อยกว่า  ๑  ใน  ๓  ของจ านวนหน่วยกิตที่ระบุไว้ในหลักสูตร 
แต่ละประเภทวิชาและสาขาวิชา  และตามแผนการเรียนที่สถานศึกษาก าหนด 
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ส่วนที่  ๓ 
การเปลี่ยน  การเพ่ิม  และการถอนรายวิชา 

 
 

ข้อ  ๓๒ นักเรียนจะขอเปลี่ยนรายวิชาที่ได้ลงทะเบียนไว้แล้ว  หรือขอเพ่ิมรายวิชาต้องกระท า
ภายใน  ๑๕  วัน  นับแต่วันเปิดภาคเรียน  หรือภายใน  ๕  วัน  นับแต่วันเปิดภาคเรียนฤดูร้อน   
ส่วนการขอถอนรายวิชาต้องกระท าภายใน  ๓๐  วัน  นับแต่วันเปิดภาคเรียน  หรือภายใน  ๑๐  วัน   
นับแต่วันเปิดภาคเรียนฤดูร้อน 

การถอนรายวิชาภายหลังก าหนดตามวรรคหนึ่งอาจกระท าได้  ถ้าหัวหน้าสถานศึกษาพิจารณา
เห็นว่ามีเหตุผลสมควร 

การขอเปลี่ยน  ขอเพ่ิม  หรือขอถอนรายวิชา  ต้องได้รับความเห็นชอบจากครูที่ปรึกษาและ
ครูผู้สอนประจ ารายวิชา 

ข้อ  ๓๓ การถอนรายวิชาภายในก าหนด  ตามข้อ  ๓๒  ให้ลงอักษร  “ถ.น.”  ในระเบียน
แสดงผลการเรียนช่อง  “ผลการเรียน” 

การถอนรายวิชาภายหลังก าหนดตามขอ้  ๓๒  และหัวหน้าสถานศึกษาพิจารณาเห็นวา่มีเหตผุล
สมควร  ให้ลงอักษร  “ถ.น.”  ในระเบียนแสดงผลการเรียนช่อง  “ผลการเรียน”  แต่ถ้าหัวหน้าสถานศึกษา
พิจารณาเห็นว่าไม่มีเหตุผลอันสมควร  ให้ลงอักษร  “ถ.ล.”  ลงในระเบียนแสดงผลการเรียนช่อง   
“ผลการเรียน” 

ส่วนที ่ ๔ 
การเรียนโดยไม่นับจ านวนหน่วยกติมารวมเพื่อการส าเรจ็การศกึษาตามหลกัสูตร 

 
 

ข้อ  ๓๔ สถานศึกษาอาจอนุญาตให้นักเรียนลงทะเบียนเรียนรายวิชาใดวิชาหนึ่งเพ่ือเป็นการ
เสริมความรู้  โดยไม่นับจ านวนหน่วยกิตของรายวิชานั้นมารวมเพื่อการส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรได้ 

ข้อ  ๓๕ เมื่อได้ท าการวัดและประเมินผลการเรียนแล้วผ่าน  ให้บันทึก  “ม.ก.”  ลงในระเบียน
แสดงผลการเรียนช่อง  “ผลการเรียน”  ถ้าผลการประเมินไม่ผ่านไม่ต้องบันทึกรายวิชานั้น  และให้ถือ
เป็นการสิ้นสุดส าหรับการเรียนรายวิชานั้นโดยไม่นับจ านวนหน่วยกิตมารวมเพ่ือการส าเร็จการศึกษา  
ตามหลักสูตร 

ส่วนที ่ ๕ 
การนบัเวลาเรียนเพ่ือสิทธิในการเข้ารับการวัดผลปลายภาคเรียน 

 
 

ข้อ  ๓๖ นักเรียนต้องมีเวลาเรียนในแตล่ะรายวิชาไม่ต่ ากว่ารอ้ยละ  ๘๐  ของเวลาเรียนส าหรบั
รายวิชานั้น  จึงจะมีสิทธิ์เข้ารับการวัดผลปลายภาคเรียน 

ในกรณีที่มีความจ าเปน็อย่างแทจ้ริง  หัวหน้าสถานศึกษาอาจพิจารณาผ่อนผันให้เป็นราย ๆ  ไป   
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นักเรียนที่ไม่มีสิทธิ์เข้ารับการวัดผลปลายภาคเรียนตามวรรคหนึ่ง  จะขอประเมินเทียบโอน
ความรู้และประสบการณ์  ตามข้อ  ๖๖  มิได้   

ข้อ  ๓๗ การนับเวลาเรียนให้ปฏิบัติ  ดังนี้ 
(๑) เวลาเปิดเรียนเต็มภาคเรียนละ  ๑๘  สัปดาห์ 
(๒) นักเรียนที่ย้ายสถานศึกษาระหว่างภาคเรียน  ให้น าเวลาเรียนจากสถานศึกษาทั้งสองแห่ง

มารวมกัน 
(๓) นักเรียนที่ลาออกแล้ว  ได้รับอนุญาตให้กลับเข้าเรียนในภาคเรียนเดียวกันให้นับเวลาเรียน

ที่เรียนแล้วมารวมกัน 
(๔) นักเรียนที่ลาพักการเรยีน  หรือการฝึกอาชพีในภาคเรียนใด  ได้รับอนุญาตให้กลับเข้าเรยีน

หรือฝึกอาชีพในภาคเรียนเดียวกัน  ให้นับเวลาเรียนหรือฝึกอาชีพก่อนและหลังการลาพักการเรียน  หรือ
การฝึกอาชีพในภาคเรียนนั้นมารวมกัน 

(๕) รายวิชาที่มีครูผู้สอน  หรือครูฝึกตั้งแต่  ๒  คนขึ้นไป  และแยกกันสอน  ให้น าเวลาเรียน 
ที่เรียนกับครูผู้สอนหรือครูฝึกทุกคนมารวมกัน 

(๖) ถ้ามีการเปลี่ยนรายวิชา  หรือเพิ่มรายวิชา  ให้นับเวลาเรียนตั้งแต่เริ่มเรียนรายวิชาใหม่ 
ส่วนที ่ ๖ 

การขออนญุาตเลื่อนการเข้ารับการวดัผลปลายภาคเรียน 
 
 

ข้อ  ๓๘ นักเรียนที่ไม่สามารถเข้ารับการวัดผลปลายภาคเรียนตามวันและเวลาที่สถานศึกษา
ก าหนด  หัวหน้าสถานศึกษาอาจอนุญาตให้เลื่อนการเข้ารับการวัดผลปลายภาคเรียนได้ในกรณีต่อไปนี้ 

(๑) ประสบอุบัติเหตุ  หรือเจ็บป่วยก่อนหรือระหว่างการเข้ารับการวัดผลปลายภาคเรียน 
(๒) ถูกควบคุมตัวโดยพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมาย 
(๓) เป็นตัวแทนของสถานศึกษา  หรือสถานประกอบการ  ในการเข้าร่วมประชุม  หรือ

กิจกรรมพิเศษอย่างอื่น  โดยได้รับความยินยอมจากสถานศึกษา 
(๔) มีความจ าเป็นอย่างอื่น  โดยสถานศึกษา  หรือสถานศึกษาและสถานประกอบการ

พิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นความจ าเป็นอย่างแท้จริง 
ข้อ  ๓๙ นักเรียนที่ขออนุญาตเลื่อนการเข้ารับการวัดผลปลายภาคเรียน  ต้องยื่นค าร้อง 

พร้อมทั้งหลักฐานประกอบต่อสถานศึกษาก่อนการวัดผลปลายภาคเรียนไม่น้อยกว่า  ๓  วัน  หากไม่สามารถ
กระท าได้ให้หัวหน้าสถานศึกษาพิจารณาเป็นราย ๆ  ไป 

กรณีที่หัวหน้าสถานศึกษาอนุญาตให้เลื่อนได้  ให้บันทึก  “ม.ส.”  ลงในระเบียนแสดงผลการเรียน 
ในช่อง  “ผลการเรียน”  และให้นักเรียนเข้ารบัการวัดผลปลายภาคเรียนทดแทนภายใน  ๑๐  วัน  นับแต่
วันประกาศผลการเรียนหากไม่สามารถด าเนินการได้  ให้หัวหน้าสถานศึกษาพิจารณาจัดการวัดผล  
ปลายภาคเรียนทดแทนภายในก าหนดการวัดผลปลายภาคเรียนของภาคเรียนถัดไป 

้หนา   ๑๐
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การอนุญาตให้เลื่อนการเข้ารับการวัดผลปลายภาคเรียน  ให้สถานศึกษาท าเป็นลายลักษณ์อักษร
มอบให้นักเรียน 

หมวด  ๓ 
การประเมินผลการเรียน 

 
 

ส่วนที ่ ๑ 
หลักการในการประเมินผลการเรียน 

 
 

ข้อ  ๔๐ ให้สถานศึกษามีหน้าที่และรับผิดชอบในการประเมินผลการเรียนรายวิชาที่เรียน 
และฝึกปฏิบัติในสถานศึกษา  และให้สถานศึกษาและสถานประกอบการมีหน้าที่และรับผิดชอบร่วมกัน 
ในการประเมินผลการเรียนรายวิชาที่เรียนและฝึกปฏิบัติในสถานประกอบการ 

ข้อ  ๔๑ ให้ประเมินผลการเรียนเป็นรายวิชาตามระบบหน่วยกิต  ตามสภาพจริงต่อเนื่องตลอด
ภาคเรียน  ท้ังด้านความรู้  ความสามารถและคุณลักษณะที่พึงประสงค์จากกิจกรรมการเรียนการสอน  
การฝึกปฏิบัติและงานที่มอบหมาย  รวมทั้งการวัดผลปลายภาคเรียน  ซึ่งครอบคลุมจุดประสงค์รายวิชา  
สมรรถนะรายวิชาและเนื้อหาวิชา  โดยใช้เครื่องมือและวิธีการหลากหลายตามความเหมาะสม  ทั้งน้ี  
จ านวนหน่วยกิตของแต่ละรายวิชา  ให้ถือตามที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร 

ส่วนที ่ ๒ 
วิธีการประเมินผลการเรียน 

 
 

ข้อ  ๔๒ ให้สถานศึกษา  พิจารณาท าการประเมินผลการเรียนรายวิชาเมื่อสิ้นภาคเรียน   
หรือเมื่อสิ้นสุดการเรียน  หรือการฝึกปฏิบัติงานในทุกรายวิชา 

ส าหรับรายวิชาที่ เรียนและฝึกปฏิบัติในสถานประกอบการ  ให้สถานศึกษาและสถาน
ประกอบการ  โดยครูนิเทศก์และครูฝึกร่วมกันประเมินผลการเรียน  เมื่อสิ้นสุดการเรียนและฝึกปฏิบัติ  
ในแต่ละรายวิชา 

ข้อ  ๔๓ ให้หน่วยงานต้นสังกัดร่วมกับสถานศึกษา  ด าเนินการส่งเสริมคุณภาพและควบคุม
มาตรฐานการจัดการเรียนการสอน  การวัดผลและการประเมินผลการเรียน   

ข้อ  ๔๔ ให้ใช้ตัวเลขแสดงระดับผลการเรียนในแต่ละรายวิชา  คิดเป็นร้อยละตามเกณฑ์  
ดังต่อไปนี้   

ร้อยละ  ๘๐  ขึ้นไป ระดับผลการเรียน  ๔.๐ หมายถึง  ผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม 
ร้อยละ  ๗๕-๗๙ ระดับผลการเรียน  ๓.๕ หมายถึง  ผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีมาก 
ร้อยละ  ๗๐-๗๔ ระดับผลการเรียน  ๓.๐ หมายถึง  ผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดี 
ร้อยละ  ๖๕-๖๙ ระดับผลการเรียน  ๒.๕ หมายถึง  ผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างดี 

้หนา   ๑๑

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๒๘๙    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   พฤศจิกายน   ๒๕๖๒



86

คู่มือนักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา 2565
วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น

ร้อยละ  ๖๐-๖๔ ระดับผลการเรียน  ๒.๐ หมายถึง  ผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์พอใช้ 
ร้อยละ  ๕๕-๕๙ ระดับผลการเรียน  ๑.๕ หมายถึง  ผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์อ่อน 
ร้อยละ  ๕๐-๕๔ ระดับผลการเรียน  ๑.๐ หมายถึง  ผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์อ่อนมาก 
ต่ ากว่าร้อยละ  ๕๐ ระดับผลการเรียน  ๐ หมายถึง  ผลการเรียนต่ ากว่าเกณฑ์  (ตก) 
ข้อ ๔๕ รายวิชาใดที่แสดงระดับผลการเรียนตามข้อ  ๔๔  ไม่ได้  ให้ใช้ตัวอักษรต่อไปนี้ 
ข.ร. หมายถึง ขาดเรียน  ไม่มีสิทธิ์เข้ารับการวัดผลปลายภาคเรียน  เนื่องจากมีเวลาเรียนต่ ากว่า

ร้อยละ  ๘๐  โดยสถานศึกษาพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่มีเหตุผลสมควร 
ข.ป. หมายถึง ขาดการปฏิบัติงาน  หรือปฏิบัติงานไม่ครบ  โดยสถานศึกษาพิจารณาแล้วเห็นว่า

ไม่มีเหตุผลสมควร  ส าหรับรายวิชาที่เรียนหรือฝึกปฏิบัติในสถานประกอบการ 
ข.ส. หมายถึง ขาดการวัดผลปลายภาคเรียน  โดยสถานศึกษาพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่มี

เหตุผลสมควร 
ถ.ล. หมายถึง ถอนรายวิชาภายหลังก าหนด  โดยสถานศึกษาพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่มีเหตผุล

สมควร 
ถ.น. หมายถึง ถอนรายวิชาภายในก าหนด 
ท. หมายถึง ทุจริตในการสอบ  หรืองานที่มอบหมายให้ท า 
ม.ส. หมายถึง ไม่สมบูรณ์  เนื่องจากไม่สามารถเข้ารับการวัดผลปลายภาคเรียน  โดยได้รับ

อนุญาตจากหัวหน้าสถานศึกษา  หรือไม่ส่งงานอันเป็นส่วนประกอบของการเรียนรายวิชาตามก าหนด   
ม.ท. หมายถึง ไม่สามารถเข้ารับการวัดผลปลายภาคเรียนทดแทนภายในเวลาที่สถานศึกษา

ก าหนด   
ผ. หมายถึง ได้เข้าร่วมกิจกรรมตามก าหนด  หรือผลการประเมินผ่าน 
ม.ผ. หมายถึง ไม่เข้าร่วมกิจกรรม  หรือผลการประเมินไม่ผ่าน 
ม.ก. หมายถึง การเรียนโดยไม่นับจ านวนหน่วยกิตมารวมเพ่ือการส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร  

และผลการประเมินผ่าน 
ข้อ ๔๖ ในกรณีต่อไปนี้ให้ระดับผลการเรียนเป็น  ๐  (ศูนย์)  เฉพาะรายวิชา 
(๑) ได้  ข.ร. 
(๒) ได้  ข.ป. 
(๓) ได้  ข.ส. 
(๔) ได้  ถ.ล. 
(๕) ได้  ท. 
(๖) ได้  ม.ท. 
ข้อ  ๔๗ นักเรียนที่ท าการทุจริต  หรือส่อเจตนาทุจริตในการสอบ  หรืองานที่มอบหมายให้ท า

ในรายวิชาใด  ให้สถานศึกษาพิจารณาด าเนินการ  ดังนี้   
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(๑) ให้ได้คะแนน  ๐  (ศูนย์)  เฉพาะครั้งนั้น  หรือ   
(๒) ให้ระดับผลการเรียนเป็น  ๐  (ศูนย์)  โดยบันทึก  “ท.”  ลงในระเบียนแสดงผลการเรียน  

ช่อง  “ผลการเรียน”  ในรายวิชานั้น  หรือ   
(๓) ด าเนินการตาม  (๒)  และตัดคะแนนความประพฤติตามระเบียบว่าด้วยการตัดคะแนน

ความประพฤติที่สถานศึกษาก าหนดตามความร้ายแรงแล้วแต่กรณี 
ข้อ  ๔๘ การค านวณค่าระดับคะแนนเฉลี่ย  ให้ปฏิบัติ  ดังนี้ 
(๑) ให้น าผลบวกของผลคูณระหว่างจ านวนหน่วยกิตของแต่ละรายวิชากับระดับผลการเรียน

หารด้วยผลบวกของจ านวนหน่วยกิตของแต่ละรายวิชา  คิดทศนิยมสองต าแหน่งไม่ปัดเศษ 
(๒) ให้ค านวณค่าระดับคะแนนเฉลี่ย  จากรายวิชาที่ได้ระดับผลการเรียนตามข้อ  ๔๔  และ 

ข้อ  ๔๖  ส าหรับรายวิชาที่นักเรียนเรียนซ้ า  เรียนแทน  ให้ใช้ระดับผลการเรียนและนับจ านวนหน่วยกิต 
ตามข้อ  ๔๙ 

(๓) ให้ค านวณค่าระดับคะแนนเฉลี่ย  ดังนี้ 
 ก. ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยประจ าภาคเรียน  ค านวณจากรายวิชาที่ได้ระดับผลการเรียน  

เฉพาะในภาคเรียนหนึ่ง ๆ 
 ข. ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม  ค านวณจากรายวิชาที่เรียนมาทั้งหมดและได้ระดับผล  

การเรียน  ตั้งแต่สองภาคเรียนขึ้นไป 
ข้อ  ๔๙ นักเรียนผู้ใดประสงค์จะเรียนซ้ ารายวิชาที่ได้ระดับผลการเรียนต่ ากว่า  ๒.๐  หรือ

เลือกเรียนรายวิชาอื่นแทนถ้าเป็นรายวิชาเลือก  เพ่ือประเมินปรับค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมให้สูงขึ้น  
ให้สถานศึกษาหรือสถานประกอบการด า เนินการให้ เ รียนซ้ าหรือ เรียนแทน  ภายในเวลา 
ก่อนส าเร็จการศึกษา 

การเรียนซ้ ารายวิชา  ให้นับจ านวนหน่วยกิตสะสมเพียงครั้งเดียว  ส่วนการเรียนแทนให้นับเฉพาะ
จ านวนหน่วยกิตของรายวิชาที่เรียนแทนเป็นจ านวนหน่วยกิตสะสม 

การนับจ านวนหน่วยกิตสะสมในกรณีนี้  จะกระท าเมื่อนักเรียนได้ระดับผลการเรียน  ตั้งแต่  
๒.๐  ขึ้นไป 

รายวิชาที่เรียนซ้ า  หรือเรียนแทนแล้วได้ระดับผลการเรยีน  ๐  (ศูนย์)  ให้ถือระดับผลการเรียน
ต่ ากว่า  ๒.๐  ตามเดิม  ยกเว้นการได้ระดับผลการเรียน  ๐  (ศูนย์)  ตามข้อ  ๔๗  (๒)  หรือ  (๓) 

ข้อ  ๕๐ กรณีตามข้อ  ๔๙  การคิดค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม  ถ้าเป็นรายวิชาที่เรียนซ้ า 
ให้นับจ านวนหน่วยกิตเป็นตัวหารเพียงครั้งเดียว  ส่วนการเรียนรายวิชาอื่นแทนให้นับเฉพาะจ านวนหน่วยกิต 
ของรายวิชาที่เรียนแทนมาเป็นตัวหาร 

ข้อ  ๕๑ ผู้ที่ได้  ม.ส.  ตามข้อ  ๓๙  และไม่สามารถเข้ารับการวัดผลปลายภาคเรียนทดแทน
ภายในเวลาที่สถานศึกษาก าหนด  ให้สถานศึกษาบันทึก  “ม.ท.”  ลงในระเบียนแสดงผลการเรียน   
ช่อง  “ผลการเรียน”  เว้นแต่ได้  ม.ส.  ตามข้อ  ๓๘  (๓)  ให้หัวหน้าสถานศึกษาพิจารณาเป็นราย ๆ  ไป 
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กรณีผู้ที่ได้  ม.ส.  เนื่องจากไม่สามารถส่งงานอันเป็นส่วนประกอบของการเรียนรายวิชาได้ 
ตามก าหนดให้นักเรียนส่งงานนั้นภายใน  ๑๐  วัน  นับแต่วันประกาศผลการเรียนรายวิชา  หากไม่สามารถ
ด าเนินการได้ให้สถานศึกษาประเมินผลการเรียนจากคะแนนที่มีอยู่  เว้นแต่มีเหตุจ าเป็นที่หัวหน้า
สถานศึกษาพิจารณาเห็นสมควร  ทั้งนี้  ให้ด าเนินการให้เสร็จสิ้นภายในก าหนดการวัดผลปลายภาคเรียน
ของภาคเรียนถัดไป 

ข้อ  ๕๒ นักเรียนต้องเข้ารับการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ  เมื่อนักเรียนได้ลงทะเบียนรายวิชา
ครบทุกรายวิชาตามหลักสูตรแต่ละประเภทวิชาและสาขาวิชา  หรือตามระยะเวลาที่คณะกรรมการ
ประเมินมาตรฐานวิชาชีพก าหนด  ทั้งนี้  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ส านักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษาก าหนด   

นักเรียนจะส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรได้  จะต้องเข้ารับการประเมินมาตรฐานวิชาชีพและ  
ผลการประเมินผ่านเกณฑ์ท่ีก าหนด 

ข้อ  ๕๓ นักเรียนต้องเข้าร่วมปฏิบัติกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่สถานศึกษาจัดไม่น้อยกว่า  
๒  ชั่วโมงต่อสัปดาห์  ครบทุกภาคเรียนตามแผนการเรียนที่สถานศึกษาก าหนด  โดยมีเวลาเข้าร่วมปฏบิตัิ
กิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ  ๖๐  ของเวลาที่จัดกิจกรรมในแต่ละภาคเรียน 

เมื่อนักเรียนได้เข้าร่วมปฏิบัติกิจกรรมครบถ้วนตามเกณฑ์ในภาคเรียนใด  ถือว่าประเมินผ่าน 
ในภาคเรียนนั้น  ให้บันทึกชื่อกิจกรรมและตัวอักษร  “ผ.”  ในระเบียนแสดงผลการเรียน  ช่อง  “ผลการเรียน”   

หากนักเรียนเข้าร่วมปฏิบัติกิจกรรมไม่ครบตามเกณฑ์ในภาคเรียนใด  ให้สถานศึกษาพิจารณา
มอบงานหรือกิจกรรมในส่วนที่นักเรียนผู้นั้นไม่ได้เข้าร่วมปฏิบัติ  ให้ปฏิบัติให้ครบถ้วนภายในเวลา 
ที่สถานศึกษาก าหนด  เมื่อนักเรียนด าเนินการครบถ้วนแล้วถือว่าประเมินผ่าน  แล้วจึงบันทึกชื่อกิจกรรม
และตัวอักษร  “ผ.”  ในระเบียนแสดงผลการเรียนของภาคเรียนนั้น   

ถ้านักเรียนด าเนินการไม่ครบถ้วน  ถือว่าประเมินไม่ผ่าน  ให้บันทึกชื่อกิจกรรมและตัวอักษร  
“ม.ผ.”   

ให้นักเรียนที่เข้าฝึกอาชีพ  หรือฝึกประสบการณ์สมรรถนะวิชาชีพในสถานประกอบการ   
เข้าร่วมปฏิบัติกิจกรรมที่สถานประกอบการจัด  ตามเกณฑ์และข้อตกลงร่วมกันระหว่างสถานศึกษา  
กับสถานประกอบการ 

ส่วนที ่ ๓ 
การตัดสนิผลการเรียน 

 
 

ข้อ  ๕๔ การตัดสินผลการเรียนให้ด าเนินการ  ดังนี้ 
(๑) ตัดสินผลการเรียนเป็นรายวิชา 
(๒) รายวิชาที่มีระดับผลการเรียนตั้งแต่  ๑.๐  ขึ้นไป  ถือว่าประเมินผ่านและให้นับจ านวน  

หน่วยกิต  ของรายวิชานั้นเป็นจ านวนหน่วยกิตสะสม 
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(๓) เมื่อได้ประเมินผลการเรียนแล้ว  นักเรียนที่มีระดับผลการเรียน  ๐  (ศูนย์)  ตามข้อ  ๔๔  
ให้นักเรียนรับการประเมินใหม่ได้อีก  ๑  ครั้ง  ภายในเวลาที่สถานศึกษาหรือสถานประกอบการก าหนด  
ไม่เกิน  ๑๐  วัน  นับแต่วันประกาศผลการเรียนรายวิชา  เว้นแต่มีเหตุจ าเป็นที่หัวหน้าสถานศึกษา
พิจารณาเห็นสมควร  หากผลการประเมินใหม่ไม่ผ่าน  ถ้าเป็นรายวิชาบังคับให้เรียนซ้ ารายวิชานั้น   
ถ้าเป็นรายวิชาเลือกจะเรียนซ้ า  หรือเรียนรายวิชาอื่นแทนก็ได้  โดยจ านวนหน่วยกิตต้องไม่น้อยกว่า
รายวิชาที่เรียนแทน  และให้ลงหมายเหตุในระเบียนแสดงผลการเรียนว่าให้เรียนแทนรายวิชาใด 

(๔) การประเมินใหม่ตาม  (๓)  ให้ระดับผลการเรียนได้ไม่เกิน  ๑.๐ 
ข้อ  ๕๕ การตัดสินผลการเรียนเพื่อส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร  ให้ถือตามเกณฑ์ต่อไปนี้ 
(๑) ได้รายวิชาและจ านวนหน่วยกิตสะสมในทุกหมวดวิชา  ครบถ้วนตามที่ก าหนดไว้ใน

หลักสูตรแต่ละประเภทวิชาและสาขาวิชา  และตามแผนการเรียนที่สถานศึกษาก าหนด 
(๒) ได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า  ๒.๐๐   
(๓) ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 
(๔) ได้เข้าร่วมปฏิบัติกิจกรรมเสริมหลักสูตรตามแผนการเรียนที่สถานศึกษาก าหนด  และ  

“ผ่าน”  ทุกภาคเรียน   
ข้อ  ๕๖ ให้หัวหน้าสถานศึกษา  เป็นผู้อนุมัติผลการเรียนและการส าเร็จการศึกษา 

ตามหลักสูตร   
ข้อ  ๕๗ เมื่อนักเรียนไดล้งทะเบียนรายวชิาครบ  ๒  ภาคเรียน  และได้รับการประเมนิใหมแ่ลว้  

หากได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า  ๑.๕๐  ให้สถานศึกษาพิจารณาว่าควรให้เรียนต่อไปหรือ 
ให้พ้นสภาพนักเรียน 

เมื่อได้ลงทะเบียนรายวิชาครบ  ๔  ภาคเรียน  และได้รับการประเมินใหม่แล้ว  หากได้ค่าระดับ
คะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากวา่  ๑.๗๕  ให้สถานศึกษาพิจารณาว่าควรให้เรียนต่อไป  หรือให้พ้นสภาพนักเรยีน 

เมื่อได้ลงทะเบียนรายวิชาครบ  ๖  ภาคเรียน  และได้รับการประเมินใหม่แล้ว  หากได้ค่าระดับ
คะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากวา่  ๑.๙๐  ให้สถานศึกษาพิจารณาว่าควรให้เรียนต่อไป  หรือให้พ้นสภาพนักเรยีน 

ข้อ  ๕๘  นักเรียนที่เรียนแบบเต็มเวลาและได้ลงทะเบียนรายวิชารวม  ๖  ภาคเรียนแล้ว 
แต่ยังไม่เข้าเกณฑ์การส าเร็จการศกึษาตามหลักสูตร  ตามข้อ  ๕๕  ให้สถานศึกษาพิจารณาวา่ควรให้เรยีน
ต่อไปหรือให้พ้นสภาพนักเรียน  ทั้งนี้  ให้เรียนได้ไม่เกิน  ๑๒  ภาคเรียน  นับตั้งแต่วันขึ้นทะเบียน 
เป็นนักเรียนโดยไม่นับภาคเรียนที่ลาพักการเรียน 

นักเรียนที่เรียนแบบไม่เต็มเวลาและได้ลงทะเบียนรายวิชาครบทุกภาคเรียนตามแผนการเรียน  
ที่สถานศึกษาก าหนดแล้ว  แต่ยังไม่เข้าเกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร  ตามข้อ  ๕๕   
ให้สถานศึกษาพิจารณาว่าควรให้เรียนต่อไป  หรือให้พ้นสภาพนักเรียน  ทั้งน้ี  ให้เรียนได้ไม่เกิน   
๑๖  ภาคเรียน  นับตั้งแต่วันขึ้นทะเบียนเป็นนักเรียนโดยไม่นับภาคเรียนที่ลาพักการเรียน 

้หนา   ๑๕

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๒๘๙    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   พฤศจิกายน   ๒๕๖๒



90

คู่มือนักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา 2565
วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น

ส่วนที่  ๔ 
การเทียบโอนผลการเรียนรู ้

 
 

ข้อ  ๕๙ การโอนผลการเรียนส าหรับนักเรียนจากสถานศึกษาซึ่งใช้หลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพ  พุทธศักราชเดียวกัน  ให้สถานศึกษาที่รับนักเรียนเข้าเรียนรับโอนผลการเรียนทุกรายวิชา  
นอกจากรายวิชาที่ได้ระดับผลการเรียนต่ ากว่า  ๒.๐  สถานศึกษาจะรับโอนหรือจะท าการประเมินใหม่ 
จนเห็นว่าได้ผลการเรียนถึงเกณฑ์มาตรฐานของสถานศึกษาแล้วจึงรับโอนผลการเรียนรายวิชานั้นก็ได้ 

ข้อ  ๖๐ สถานศึกษาจะรับโอนผลการเรียนรายวิชาจากหลักสูตรอื่นซึ่งไม่ต่ ากว่าระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ  ได้ตามเงื่อนไขต่อไปนี้   

(๑) เป็นรายวิชาหรือกลุ่มวิชาที่มีจุดประสงค์และเนื้อหาใกล้เคียงกันไม่ต่ ากว่าร้อยละ  ๖๐  
และมีจ านวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่าหน่วยกิตของรายวิชาที่ระบุไว้ในหลักสูตร 

(๒) รายวิชาที่ได้ระดับผลการเรียนตั้งแต่  ๒.๐  ขึ้นไป  โดยสถานศึกษาจะรับโอนผลการเรียน
หรือจะท าการประเมินใหม่แล้ว  จึงรับโอนรายวิชานั้นก็ได้ 

ข้อ  ๖๑ เมื่อนักเรียนขอโอนผลการเรียนรายวิชา  ให้สถานศึกษาด าเนินการให้แล้วเสร็จก่อน
การวัดผลปลายภาคเรียน  ภาคเรียนแรกที่นักเรียนเข้าเรียน 

ข้อ  ๖๒ การบันทึกผลการเรียนตามข้อ  ๕๙  และข้อ  ๖๐  ลงในระเบียนแสดงผลการเรียน  
ให้ใช้รหัสวิชาและชื่อรายวิชาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  พุทธศักราชที่ใช้ในปัจจุบัน  โดยแสดง
หมายเหตุว่าเป็นรายวิชาที่รับโอนผลการเรียน 

ข้อ  ๖๓ สถานศึกษาจะอนุญาตให้นักเรียนไปเรียนรายวิชาบางรายวิชาจากสถานศึกษาแห่งอื่น
ในกรณีที่สถานศึกษาไม่สามารถเปิดท าการสอนในรายวิชาน้ันได้  โดยสถานศึกษาพิจารณารายละเอียด
เกี่ยวกับเนื้อหาของหลักสูตรตามที่เห็นสมควร  และให้สถานศึกษาทั้งสองแห่งท าความตกลงร่วมกัน  
ในการจัดสอนและรับโอนผลการเรียน 

ข้อ  ๖๔ ในกรณีสถานศึกษาอนุญาตให้นักเรียนไปเรียนจากสถานศึกษาแห่งอื่นตามข้อ  ๖๓  
ให้สถานศึกษาพิจารณารับโอนผลการเรียน  ดังนี้ 

(๑) รับโอนรายวิชาที่มีผลการเรียนตั้งแต่  ๒.๐  ขึ้นไป  หรือ   
(๒) รายวิชาท่ีได้ระดับผลการเรียนต่ ากว่า  ๒.๐  สถานศึกษาอาจรับโอนผลการเรียนหรือไม่ก็ได้ 

ให้อยู่ในดุลพินิจของสถานศึกษา 
ทั้งนี้  ให้สถานศึกษาแจ้งให้นักเรียนทราบก่อนที่จะอนุญาตให้ไปเรียน 
การบันทึกผลการเรียนลงในระเบียนแสดงผลการเรียน  ให้ใช้รหัสวิชาและชื่อรายวิชาของ

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  พุทธศักราชที่ใช้ในปัจจุบัน  โดยระบุว่ารับโอนผลการเรียน 
ข้อ  ๖๕ กรณีที่มีการประเมินใหม่ตามข้อ  ๕๙  และข้อ  ๖๐  ระดับผลการเรียนให้เป็นไป

ตามที่ได้จากการประเมินใหม่  แต่ต้องไม่สูงไปกว่าเดิม 
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ข้อ  ๖๖ นักเรียนที่มีความรู้และประสบการณ์ในงานอาชีพ  หรือฝึกงานในสถานประกอบการ  
หรือท างานในอาชีพนั้นอยู่แล้ว  หรือมีความรู้ในรายวิชาตรงตามหลักสูตรมาก่อนเข้าเรียน  หรือเข้าเรียนแล้ว  
แต่ได้เรียนหรือฝึกปฏิบัติในสถานประกอบการ  จะขอประเมินเทียบโอนความรู้และประสบการณ์เพื่อนับ
จ านวนหน่วยกิตสะสมส าหรับรายวิชานั้นก็ได้  โดยเทียบโอนได้ไม่เกิน  ๒  ใน  ๓  ของจ านวนหน่วยกิต  
ตามหลักสูตรแต่ละประเภทวิชาและสาขาวิชาและตามแผนการเรียนที่สถานศึกษาก าหนด 

การเทียบโอนความรู้และประสบการณ์  ให้ เ ป็นไปตามหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติ 
ที่คณะกรรมการการอาชีวศึกษาก าหนด 

ถ้าผลการประเมินไม่ผ่าน  นักเรียนสามารถลงทะเบียนเรียนปกติในภาคเรียนนั้น  หรือ  
ขอประเมินเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ในภาคเรียนต่อไปก็ได้   

ข้อ  ๖๗ นักเรียนที่สถานศึกษาให้พ้นสภาพนักเรียนตามข้อ  ๕๗  หรือข้อ  ๕๘  แล้วสอบ 
เข้าเรียนใหม่ในสถานศึกษาเดิม  หรือสถานศึกษาแห่งใหม่ได้  ให้สถานศึกษารับโอนผลการเรียน  
เฉพาะรายวิชาที่ยังปรากฏอยู่ในหลักสูตรที่ใช้ในปัจจุบัน  และได้ระดับผลการเรียนตั้งแต่  ๒.๐  ขึ้นไป 

หมวด  ๔ 
เอกสารการศึกษา 

 
 

ข้อ  ๖๘ สถานศึกษาต้องจัดให้มีเอกสารการศึกษา  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ระเบียนแสดงผลการเรียนตามแบบที่ก าหนดท้ายระเบียบนี้ใช้ชื่อย่อว่า  “รบ.  ๑  ปวช.”  

และต้องเก็บรักษาไว้ตลอดไป 
การจัดท าระเบียนแสดงผลการเรียน  ให้หัวหน้างานทะเบียนเป็นผู้จัดท า  ลงลายมือชื่อ   

พร้อมท้ัง  วัน  เดือน  ปี  และให้หัวหน้าสถานศึกษาเป็นผู้ลงนามรับรองผลการเรียนและการส าเร็จ
การศึกษาตามหลักสูตร 

(๒) ระเบียนแสดงผลการเรียนฉบับภาษาอังกฤษ  ตามแบบที่ก าหนดท้ายระเบียบนี้และต้อง
เก็บรักษาไว้ตลอดไป   

การจัดท าระเบียนแสดงผลการเรียนฉบับภาษาอังกฤษ  ให้หัวหน้างานทะเบียนเป็นผู้จัดท า   
ลงลายมือชื่อ  พร้อมทั้ง  วัน  เดือน  ปี  และให้หัวหน้าสถานศึกษาเป็นผู้ลงนามรับรองผลการเรียนและ
การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

(๓) แบบรายงานผลการเรียนของผู้ที่ส าเร็จการศึกษาตามแบบที่ก าหนดท้ายระเบียบนี้   
ใช้ชื่อย่อว่า  “รบ.๒  ปวช.”  และต้องเก็บรักษาไว้ตลอดไป 

(๔) ประกาศนียบัตรและวุฒิบัตร  ตามแบบที่ก าหนดท้ายระเบียบนี้ 
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(๕) สมุดประเมินผลการเรียนรายวิชาและหลักฐานเกีย่วกับการประเมินผลการเรียนในแบบอืน่  
สมุดบันทึกการฝึกประสบการณ์สมรรถนะวิชาชีพ  หรือสมุดบันทึกการปฏิบัติงานหรือสมุดรายงาน  
ของนักเรียน 

(๖) ใบรับรองสภาพการเป็นนักเรียนและใบรับรองผลการเรียนตามแบบที่ก าหนดท้ายระเบียบนี้ 
ข้อ  ๖๙ ให้สถานศึกษาเก็บรักษากระดาษค าตอบ  และหลักฐานการประเมินผลการเรียนไว้

เป็นเวลาไม่น้อยกว่า  ๑  ปีการศึกษา 
ข้อ  ๗๐ ให้สถานศึกษาแจ้งผลการเรียนของนักเรียนให้นักเรียนและผู้ปกครองทราบทุกภาคเรียน 
ข้อ  ๗๑ ให้ใช้ส าเนาคู่ฉบับระเบียนแสดงผลการเรียน  และส าเนาคู่ฉบับระเบียนแสดง 

ผลการเรียนฉบับภาษาอังกฤษ  เป็นเอกสารรับรองผลการเรียน 
ข้อ  ๗๒ ให้สถานศึกษาออกส าเนาคู่ฉบับระเบียนแสดงผลการเรียน  ส าเนาคู่ฉบับระเบียน

แสดงผลการเรียนฉบับภาษาอังกฤษ  ประกาศนียบัตรและวุฒิบัตร  แก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 
ข้อ  ๗๓ การท าส าเนาระเบียนแสดงผลการเรียน  จะใช้วิธีพิมพ์ใหม่  หรือส าเนาเอกสาร  

ตามต้นฉบับก็ได้  แล้วให้เขียนหรือประทับตรา  “ส าเนาถูกต้อง”  ส่วนการท าส าเนาระเบียนแสดง 
ผลการเรียนฉบับภาษาอังกฤษจะใช้วิธีพิมพ์ใหม่หรือส าเนาเอกสารตามต้นฉบับก็ได้  แล้วให้เขียน  
หรือประทับตรา  “CERTIFIED  TRUE  COPY” 

ให้หัวหน้างานทะเบียน  หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ท าการแทนลงลายมือชื่อรับรองส าเนา  
พร้อมทั้ง  วัน  เดือน  ปี  ที่ออกส าเนา  และหัวหน้าสถานศึกษาหรือผู้ได้รับมอบหมายลงลายมือชื่อก ากบั
ที่รูปถ่าย 

ข้อ  ๗๔ นักเรียนที่ต้องการใบรับรองสภาพการเป็นนักเรียน  หรือใบรับรองผลการเรียน 
จากสถานศึกษาให้สถานศึกษาออกใบรับรองสภาพการเป็นนักเรียน  หรือใบรับรองผลการเรียน   
แล้วแต่กรณี  ใบรับรองนี้มีอายุ  ๖๐  วัน  โดยให้สถานศึกษาก าหนดวันหมดอายุไว้ด้วย 

หมวด  ๕ 
บทเฉพาะกาล 

 
 

ข้อ  ๗๕ สถานศึกษาใดที่มีนักเรียนอยู่ระหว่างศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  
พุทธศักราช  ๒๕๕๖  ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดการศึกษาและ 
การประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  พุทธศักราช  ๒๕๕๖  ที่ใช้บังคับอยู่เดิม  
จนกว่านักเรียนจะส าเร็จการศึกษา 

ข้อ  ๗๖ ในระหว่างที่ยังมิได้ก าหนดหลักเกณฑ์  วิธีการ  แนวปฏิบัติ  หรือข้อบังคับกรณีใด  
เพ่ือปฏิบัติตามระเบียบนี้  ให้น าหลักเกณฑ์  วิธีการ  แนวปฏิบัติ  หรือข้อบังคับที่ก าหนดไว้แล้วซึ่งใช้อยู่เดิม
มาใช้บังคับไปพลางก่อน  เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้  ทั้งนี้  จนกว่าจะมีการก าหนดหลักเกณฑ์  
วิธีการ  แนวปฏิบัติหรือข้อบังคับตามระเบียบนี้   
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ในกรณีที่ ไม่อาจน าหลักเกณฑ์  วิธีการ  หรือแนวปฏิบัติที่ก าหนดไว้แล้วมาใช้บังคับ   
การจะด าเนินการประการใดให้เป็นอ านาจของผู้รักษาการตามระเบียบนี้ 

 
ประกาศ  ณ  วนัที่  24  กนัยายน  พ.ศ.  ๒๕๖2 

ณัฏฐพล  ทีปสวุรรณ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
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ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ 
ว่าดว้ยการจัดการศึกษาและการประเมินผลการเรียนตามหลักสตูรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง 

พ.ศ.  2564 
 
 

โดยที่มีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่อง  ให้ใช้หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  
พุทธศักราช  ๒๕๖๓  ลงวันที่  ๖  มีนาคม  ๒๕๖๓  เพ่ือให้การจัดการศึกษาและการประเมินผลการเรียน 
เป็นไปตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๘  และมาตรา  ๑๗  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ.  ๒๕๔๖  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  โดยค าแนะน าของคณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา  ในการประชุมครั้งที่  4/2564  เมื่อวันที่  25  มิถุนายน  2564  และในการประชุม
ครั้งที่  7/2564  เมื่อวันที่  12  ตุลาคม  2564  จึงออกระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดการศึกษา
และการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  พ.ศ.  ๒๕๖๔  ไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดการศึกษาและการประเมิน 
ผลการเรียนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  พ.ศ.  ๒๕๖๔” 

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดการศึกษาและประเมินผลการเรียน 

ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  พุทธศักราช  ๒๕๕๗  ลงวันที่  ๑๐  มิถุนายน  ๒๕๕๘ 
ข้อ ๔ ให้ใช้ระเบียบนี้บังคับแก่สถานศึกษาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตร

วิชาชีพชั้นสูง  ทั้งการศึกษาในระบบ  การศึกษานอกระบบ  และการศึกษาระบบทวิภาคี 
ข้อ ๕ ในระเบียบนี้ 
“หลักสูตร”  หมายความว่า  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  ที่คณะกรรมการ 

การอาชีวศึกษาก าหนด 
“ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง”  หมายความว่า  การศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตร

วิชาชีพชั้นสูง  หลังจากจบการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  หรือระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
หรือเทียบเท่า  ใช้อักษรย่อว่า  “ปวส.” 

“สถานศึกษา”  หมายความว่า  วิทยาลัย  หรือหน่วยงานทางการศึกษาที่เรียกชื่ออย่างอื่น 
ของรัฐและเอกชน  ที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง   

“หัวหน้าสถานศึกษา”  หมายความว่า  ผู้อ านวยการวิทยาลัย  หรือหัวหน้าหน่วยงาน 
ทางการศึกษาที่เรียกชื่ออย่างอื่นของรัฐและเอกชน  ที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง   

“หน่วยงานต้นสังกัด”  หมายความว่า  หน่วยงานที่มีสถานศึกษาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงอยู่ในสังกัด  หรือในความควบคุมดูแล   
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“ผู้เข้าเรียน”  หมายความว่า  ผู้ที่สมัครเข้าเป็นนักศึกษาในสถานศึกษา  หรือสมัครฝึกอาชีพ 
กับสถานประกอบการที่ยังไม่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา   

“นักศึกษา”  หมายความว่า  ผู้ที่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง 

“ภาคเรียน”  หมายความว่า  ช่วงเวลาที่สถานศึกษาเปิดท าการสอน  โดยก าหนดให้  ๑  ปี
การศึกษาแบ่งออกเป็น  ๒  ภาคเรียน  และใน  ๑  ภาคเรียนมีระยะเวลาจัดการศึกษารวมการวัดผล  ๑๘  สัปดาห์   

“ภาคเรียนฤดูร้อน”  หมายความว่า  ช่วงเวลาที่สถานศึกษาเปิดท าการสอนในช่วงปิดภาคเรียน
ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ  ว่าด้วยการเปิดภาคเรียนฤดูร้อนในสถานศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ 

“การเรียนแบบเต็มเวลา”  หมายความว่า  การจัดการเรียนการสอนในภาคเรียนปกติ 
หรือภาคฤดูร้อนที่ใช้เวลาในช่วงของวันท าการ  โดยนักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนในแต่ละภาคเรียน
ตามเกณฑ์จ านวนหน่วยกิตมาตรฐานของการลงทะเบียนที่ก าหนดส าหรับการเรียนแบบเต็มเวลา 

“การเรียนแบบไม่เต็มเวลา”  หมายความว่า  การจัดการเรียนการสอนนอกเหนือจากการเรียนการสอน
ภาคเรียนปกติที่ใช้เวลานอกเวลาของวันท าการ  โดยนักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนในแต่ละภาคเรียน
ตามเกณฑ์จ านวนหน่วยกิตมาตรฐานของการลงทะเบียนที่ก าหนดส าหรับการเรียนแบบไม่เต็มเวลา 

“สถานประกอบการ”  หมายความว่า  บริษัท  ห้างหุ้นส่วน  ร้าน  รัฐวิสาหกิจ  หน่วยงาน 
ของรัฐและเอกชน  ทั้งในประเทศและต่างประเทศที่ร่วมมือกับสถานศึกษาเพ่ือจัดการอาชีวศึกษา 

“ผู้ปกครอง”  หมายความว่า  บิดา  มารดา  หรือบุคคลอื่นที่ท าหนา้ที่ปกครองดแูลและให้ความอุปการะ
แก่นักศึกษา  และให้ค ารับรองแก่สถานศึกษาหรือสถานประกอบการว่าจะปกครองดูแลความประพฤติ
ของนักศึกษาในระหว่างที่เรียนอยู่ในสถานศึกษา  และฝึกประสบการณ์สมรรถนะวิชาชีพในสถานประกอบการ  
หรือฝึกอาชีพในการศึกษาระบบทวิภาคี   

“การศึกษาในระบบ”  หมายความว่า  การจัดการศึกษาวิชาชีพที่เน้นการศึกษาในสถานศึกษาเป็นหลัก  
โดยมีการก าหนดจุดมุ่งหมาย  วิธีการศึกษา  หลักสูตร  ระยะเวลา  การวัดและการประเมินผล 
ที่เป็นเงื่อนไขของการส าเร็จการศึกษาที่แน่นอน 

“การศึกษานอกระบบ”  หมายความว่า   การจัดการศึกษาวิชาชีพที่มีความยืดหยุ่น 
ในการก าหนดจุดมุ่งหมาย  รูปแบบ  วิธีการศึกษา  ระยะเวลา  การวัดและการประเมินผลที่เป็นเงื่อนไข
ของการส าเร็จการศึกษา  โดยเนื้อหาและหลักสูตรจะต้องมีความเหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพปัญหา
และความต้องการของบุคคลแต่ละกลุ่ม 

“การศึกษาระบบทวิภาคี”  หมายความว่า  การจัดการศึกษาวิชาชีพที่เกิดจากข้อตกลงระหว่าง
สถานศึกษากับสถานประกอบการ  ในเรื่องการจัดหลักสูตร  การเรียนการสอน  การวัดและการประเมินผล 
โดยนักศึกษาใช้เวลาส่วนหนึ่งในสถานศึกษา  และเรียนภาคปฏิบัติในสถานประกอบการ 
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“ผู้ควบคุมการฝึก”  หมายความว่า  ผู้ที่สถานประกอบการมอบหมายให้ท าหน้าที่ประสานงาน
กับสถานศึกษาในการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี   และรับผิดชอบดูแลการฝึกอาชีพของนักศึกษา 
ในสถานประกอบการ 

“ครูฝึก”  หมายความว่า  ผู้ท าหน้าที่สอน  ฝึก  อบรมนักศึกษาในสถานประกอบการ  ตามหลักเกณฑ์ 
ที่คณะกรรมการการอาชีวศึกษาก าหนด 

“ครูนิเทศก์”  หมายความว่า  ครูที่สถานศึกษามอบหมายให้ท าหน้าที่นิเทศ  ให้ค าปรึกษา
แนะน าแก่นักศึกษาที่ฝึกประสบการณ์สมรรถนะวิชาชีพและฝึกอาชีพ 

“ครูที่ปรึกษา”  หมายความว่า  ครูที่สถานศึกษามอบหมายให้ท าหน้าที่ให้ค าแนะน า    
ให้ค าปรึกษา  ติดตามผลการเรียน  และตักเตือนดูแลความประพฤติของนักศึกษา 

“มาตรฐานวิชาชีพ”  หมายความว่า  ข้อก าหนดด้านสมรรถนะวิชาชีพที่สอดคล้องกับมาตรฐานอาชีพ  
เพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการก ากับดูแล  ตรวจสอบและประกันคุณภาพผู้ส าเร็จการศึกษา 

“การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ”  หมายความว่า  การทดสอบความรู้  ทักษะ  ความสามารถ  
ในการประยุกต์ใช้และความรับผิดชอบ  ตลอดจนลักษณะนิสัยในการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพ  
โดยใช้เครื่องมือที่เหมาะสมซึ่งก าหนดเกณฑ์การตัดสินไว้ชัดเจน   พร้อมทั้งจัดด าเนินการประเมิน 
ภายใต้เงื่อนไขที่เป็นมาตรฐาน 

“คณะกรรมการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ”  หมายความว่า  คณะกรรมการผู้ท าหน้าที่รับผิดชอบ 
ในการอ านวยการ  ติดตามและก ากับดูแลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพของนักศึกษาในสถานศึกษา 

ข้อ 6 ให้เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษารักษาการให้เป็นไปตามระเบียบน้ี    
และให้มีอ านาจตีความและวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ 

หมวด  ๑ 
ผู้เข้าเรียนและสภาพนักศึกษา 

 
 

ส่วนที ่ ๑ 
พ้ืนความรูแ้ละคุณสมบตัิของผู้เข้าเรียน 

 
 

ข้อ 7 ผู้เข้าเรียน  ต้องมีพ้ืนความรู้  ส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่าระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  
หรือส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า   

ผู้เข้าเรียนท่ีไม่ได้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพในประเภทวิชา  
และสาขาวิชาที่ก าหนด  หรือส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า  ต้องเรียนรายวิชา 
ปรับพื้นฐานวิชาชีพและประเมินผ่าน  ให้ครบตามที่ก าหนดในหลักสูตรแต่ละประเภทวิชาและสาขาวิชา   
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ความในข้อนี้  ไม่ใช้บังคับส าหรับผู้ที่เรียนเป็นบางเวลา  บางรายวิชา  หรือบางส่วนของรายวิชา
โดยไม่นับจ านวนหน่วยกิตมารวมเพ่ือตัดสินการส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรและรับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง 

ข้อ ๘ ผู้เข้าเรียน  ต้องมีคุณสมบัติ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) มีความประพฤติเรียบร้อย 
(๒) มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงไม่เป็นอุปสรรคต่อการเรียน   
(๓) มีภูมิล าเนาเป็นหลักแหล่ง  โดยมีบัตรประจ าตัวประชาชน  หรือมีหลักฐานของทางราชการ

ในลักษณะเดียวกันมาแสดง 
(๔) มีความเคารพ  เลื่อมใส  ศรัทธาต่อสถาบันชาติ  ศาสนาและพระมหากษัตริย์ด้วยความบริสุทธิ์ใจ 
(๕) มีเจตคติที่ดีต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
(๖) ส าหรับผู้เข้าเรียนการศึกษาระบบทวิภาคี   ในวันท าสัญญาการฝึกอาชีพต้องมีอายุ 

ไม่ต่ ากว่า  ๑๗  ปีบริบูรณ์  และมีความตั้งใจที่จะรับการฝึกอาชีพในสาขาวิชาที่สมัคร 
ผู้เข้าเรียนตามโครงการต่าง ๆ  ของสถานศึกษา  ให้สถานศึกษาก าหนดคุณสมบัติเพ่ิมเติมได้

ตามความเหมาะสมของโครงการนั้น 
ส่วนที ่ ๒ 

การรบัผู้เขา้เรียน 
 
 

ข้อ ๙ การรับผู้เข้าเรียน  ให้ท าการสอบคัดเลือกหรือคัดเลือกตามที่สถานศึกษาก าหนด 
ในกรณีที่มีการสอบคัดเลือก  ให้ปฏิบัติดังนี้ 

(๑) ท าการสอบข้อเขียนในหมวดวิชาใด ๆ   ตามความต้องการของสถานศึกษาหรือสถานประกอบการ
หากสถานศึกษาหรือสถานประกอบการจะท าการสอบความถนัดทางการเรียนวิชาชีพ  และสอบสัมภาษณ์ด้วยก็ได้ 

(๒) สถานศึกษาประกาศรับสมัคร  ด าเนินการสอบและประกาศผลสอบ  ตามวันและเวลา 
ที่ก าหนด 

(๓) ถ้าเหตุการณ์เกี่ยวกับการสอบเป็นไปโดยปกติ  ให้สถานศึกษาเก็บรักษาเอกสารเกี่ยวกับ
การสอบคัดเลือกไว้เป็นเวลาไม่น้อยกว่า  ๑  ปี  นับแต่วันประกาศผลการสอบ 

การรับผู้เข้าเรียนการศึกษาระบบทวภิาคี  สถานประกอบการจะเป็นผู้สอบคดัเลือกหรือคัดเลอืก
ผู้เข้าเรียนเองตามคุณสมบัติที่ก าหนดและตามจ านวนที่ได้ตกลงร่วมกับสถานศึกษา  หรือจะมอบให้สถานศึกษา
เป็นผู้ด าเนินการ  หรือด าเนินการร่วมกันก็ได้ 

การรับผู้เข้าเรียนตามโครงการต่าง ๆ  ของสถานศึกษาให้สถานศึกษาคัดเลือกผู้เข้าเรียน 
ตามคุณสมบัติที่ก าหนดตามความเหมาะสมของโครงการนั้น 

ข้อ ๑๐ ให้มีการตรวจร่างกายโดยแพทย์ปริญญา  เฉพาะผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือก  หรือได้รับ
การคัดเลือก 
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ส่วนที่  ๓ 
การเป็นนักศึกษา 

 
 

ข้อ ๑๑ ผู้เข้าเรียนจะมีสภาพเป็นนักศึกษา  เมื่อได้ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาของสถานศึกษา 
ส าหรับการศึกษาระบบทวิภาคี  ต้องท าสัญญาการฝึกอาชีพกับสถานประกอบการ   
การขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาและการท าสัญญาการฝึกอาชีพต้องกระท าด้วยตนเอง   พร้อมทั้ง

แสดงหลักฐานการส าเร็จการศึกษาตามวัน   เวลา  ที่สถานศึกษาและสถานประกอบการก าหนด   
โดยช าระเงินค่าธรรมเนียมต่าง ๆ  ตามที่สถานศึกษาก าหนด  ทั้งนี้  ให้เสร็จสิ้นก่อนวันเปิดภาคเรียน   
โดยมีผู้ปกครอง  ซึ่งสถานศึกษาเชื่อถือมาให้ค ารับรองและท าหนังสือมอบตัว   

ในกรณีที่บรรลุนิติภาวะ  สถานศึกษาอาจให้ผู้ปกครองมาท าหนังสือมอบตัวหรือด าเนินการ 
ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับระเบียบนี้หรือไม่ก็ได้ 

ให้สถานศึกษาจัดการประชุมชี้แจงผู้ปกครอง  และปฐมนิเทศนักศึกษา  เพ่ือให้ทราบแนวทาง 
การเรียนและกฎ  ระเบียบ  ข้อบังคับต่าง ๆ  ที่เกี่ยวข้อง 

ข้อ ๑๒ ให้สถานศึกษาออกบัตรประจ าตัวให้แก่นักศึกษา   โดยให้เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยบัตรประจ าตัวนักเรียนและนักศึกษา 

บัตรประจ าตัวนี้ ให้มีอายุเท่ากับระยะเวลาที่มีสภาพนักศึกษาในสถานศึกษาแห่งนั้น   
แต่ต้องไม่เกิน  ๒  ปี  นับแต่วันออกบัตร  ถ้าบัตรประจ าตัวหมดอายุในระหว่างที่ยังมีสภาพเป็นนักศึกษา  
ก็ให้สถานศึกษาต่ออายุบัตรเป็นปี ๆ  ไป  และให้ส่งคืนบัตรประจ าตัวต่อสถานศึกษาเมื่อพ้นสภาพ 
การเป็นนักศึกษา 

สถานประกอบการจะใช้บัตรประจ าตัวที่สถานศึกษาออกให้  หรือจะออกให้ใหม่ตามความต้องการ 
ของสถานประกอบการก็ได้ 

ข้อ ๑๓ ให้สถานศึกษาแต่งตั้งครูที่ปรึกษา  เพ่ือท าหน้าที่ให้ค าแนะน าเกี่ยวกับการเรียน   
ให้ค าปรึกษา  ติดตามผลการเรียน  และตักเตือนดูแลความประพฤติของนักศึกษา  และให้สถานประกอบการ 
จัดให้มีผู้ควบคุมการฝึกของนักศึกษาในสถานประกอบการ 

ส่วนที ่ ๔ 
การพ้นสภาพและคนืสภาพนักศึกษา 

 
 

ข้อ ๑๔ การพ้นสภาพนักศึกษา  เป็นไปตามกรณีใดกรณีหนึ่ง  ต่อไปนี้ 
(๑) ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
(๒) ลาออก 
(๓) ถึงแก่กรรม 
(๔) สถานศึกษาสั่งให้พ้นสภาพนักศึกษาในกรณีใดกรณีหนึ่ง  ต่อไปนี้ 
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 ก. ขาดเรียน  ขาดการฝึกประสบการณ์สมรรถนะวิชาชีพ  ขาดการฝึกอาชีพ  หรือขาดการติดต่อ
กับสถานศึกษาหรือสถานประกอบการเกินกวา่  ๑๕  วันติดต่อกัน  ซึ่งสถานศึกษาหรือสถานประกอบการ
พิจารณาแล้วเห็นว่าไม่มีเหตุผลอันสมควร  หรือมีพฤติกรรมอย่างอื่นที่แสดงว่าไม่มีความตั้งใจที่จะศึกษาเล่าเรียน
หรือรับการฝึกประสบการณ์สมรรถนะวิชาชีพ  หรือรับการฝึกอาชีพ   

 ข. ไม่ยื่นค าร้องขอกลับเข้าเรียนภายใน  ๑๕  วัน  นับแต่วันถัดจากวันครบก าหนด 
ลาพักการเรียนหรือการฝึกอาชีพตามข้อ  ๒๐ 

 ค. ไม่มาติดต่อเพื่อรักษาสภาพนักศึกษาตามข้อ  ๒๗   
 ง. ได้รับโทษจ าคุก  โดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก  เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิด 

ที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
 จ. ขาดพ้ืนความรู้ตามข้อ  ๗   
 ฉ. ขาดคุณสมบัติของผู้เข้าเรียนตามข้อ  8 
 ช. พ้นสภาพนักศึกษาตามข้อ  ๕๗  หรือตามข้อ  ๕๘ 
ข้อ ๑๕ ผู้ที่พ้นสภาพนักศึกษาตามข้อ  ๑๔  (๒)  (๔)  ก.  ข.  และ  ค.  ถ้าประสงค์จะขอคืนสภาพ 

การเป็นนักศึกษา  จะต้องยื่นค าร้องขอต่อสถานศึกษาภายใน  ๑  ปี  นับแต่วันถัดจากวันพ้นสภาพนักศึกษา 
เมื่อสถานศึกษาพิจารณาเห็นสมควรก็ให้รับเข้าเรียนได้  เว้นแต่กรณีที่มีเหตุผลความจ าเป็นโดยอยู่ในดุลพินิจ 
ของหัวหน้าสถานศึกษา 

ข้อ ๑๖ การขอคืนสภาพการเป็นนักศึกษาตามข้อ  ๑๕  ให้ปฏบิัติ  ดังนี้ 
(๑) ต้องเข้าเรียนในสัปดาห์แรกของภาคเรียน  เว้นแต่กลับเข้าเรียนในภาคเรียนเดียวกัน 
(๒) ให้น ารายวิชาและจ านวนหน่วยกิตที่ได้ลงทะเบียนรายวิชาไว้  มานับรวมเพ่ือพิจารณาตัดสิน 

การส าเร็จการศึกษาด้วย  
ส่วนที ่ ๕ 

การพักการเรียน 
 
 

ข้อ ๑๗ สถานศึกษาและสถานประกอบการอาจพิจารณาอนุญาตให้นักศึกษาลาพักการเรียน
หรือการฝึกอาชีพได้ตามที่เห็นสมควร  เมื่อมีเหตุจ าเป็นกรณีใดกรณีหนึ่ง  ต่อไปนี้ 

(๑) ได้รับทุนการศึกษาให้ไปศึกษา  หรือดูงาน  หรือเป็นตัวแทนของสถานศึกษาหรือ 
สถานประกอบการในการเข้าร่วมประชุม  หรือกรณีอื่น ๆ  อันควรแก่การส่งเสริม 

(๒) เจ็บป่วยต้องพักรักษาตัวเป็นเวลานาน  โดยมีค ารับรองของแพทย์ปริญญา 
(๓) กรณีลาพักเพื่อรับราชการทหารกองประจ าการให้ลาพักได้จนกว่าจะได้รับการน าปลด 
(๔) เหตุจ าเป็นอย่างอื่นตามที่สถานศึกษาและสถานประกอบการจะพิจารณาเห็นสมควร 
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ในกรณีที่มีนักศึกษาลาพักการเรียนหรือการฝึกอาชีพตั้งแต่ต้นปีเป็นระยะเวลานานเกินกว่า  ๑  ปี
สถานศึกษาและสถานประกอบการอาจพิจารณารับนักศึกษาอื่นเข้าเรียนหรือฝึกอาชีพแทนที่ได้ 
ตามที่เห็นสมควร 

นักศึกษาที่ลาพักการเรียนหรือการฝึกอาชีพต้องช าระเงินค่ารักษาสภาพนักศึกษาและ
ค่าธรรมเนียมตา่ง ๆ   ตามที่สถานศึกษาก าหนด  แต่ถ้านักศึกษาไดช้ าระเงนิค่าธรรมเนียมตา่ง ๆ   ครบถว้น
ส าหรับภาคเรียนนั้นแล้วไม่ต้องช าระเงินค่ารักษาสภาพนักศึกษาส าหรับภาคเรียนนั้นอีก 

ข้อ ๑๘ นักศึกษาที่ขออนุญาตลาพักการเรียน  หรือการฝึกอาชีพ  ต้องยื่นค าร้องเป็นลายลักษณ์อักษร
ต่อสถานศึกษา  โดยมีผู้ปกครองเป็นผู้รับรอง  ส าหรับผู้ที่บรรลุนิติภาวะจะมีผู้รับรองหรือไม่ก็ได้ 
เมื่อได้รับอนุญาตแล้วจึงพักการเรียนหรือการฝึกอาชีพได้  มิฉะนั้นจะถือว่าขาดเรียน  เว้นแต่มีเหตุผลสมควร 

ข้อ ๑๙ การอนุญาตให้นักศึกษาลาพักการเรียนหรือการฝึกอาชีพ  ให้สถานศึกษาท าหลักฐาน
เป็นลายลักษณ์อักษรแจ้งให้ผู้ปกครองทราบ  เว้นแต่ผู้ที่บรรลุนิติภาวะที่ไม่มีผู้ปกครองมอบตัว   
ให้แจ้งนักศึกษาโดยตรง 

ข้อ ๒๐ นักศึกษาที่ลาพักการเรียนหรือการฝึกอาชีพ  เมื่อครบก าหนดเวลาที่ลาพักการเรียน
หรือการฝึกอาชีพแล้ว  ให้ยื่นค าร้องขอกลับเข้าเรียนพร้อมด้วยหลักฐานการอนุญาตให้ลาพักการเรียน  
หรือการฝึกอาชีพต่อสถานศึกษาภายใน  ๑๕  วัน  นับแต่วันถัดจากวันครบก าหนด  หากพ้นก าหนดนี้ 
ให้ถือว่าพ้นสภาพนักศึกษา  เว้นแต่มีเหตุผลสมควร 

ส่วนที ่ ๖ 
การลาออก 

 
 

ข้อ ๒๑ นักศึกษาที่ประสงค์จะลาออกจากการเป็นนักศึกษา  ต้องให้ผู้ปกครองเป็นผู้รับรอง 
การลาออก  เว้นแต่ผู้ที่บรรลุนิติภาวะ 

ข้อ ๒๒ นักศึกษาที่ลาออกแล้วได้รับอนุญาตให้กลับเข้าเรียนในภาคเรียนเดียวกัน   ให้ถือว่า
นักศึกษาผู้นั้นมีสภาพนักศึกษามาตั้งแต่ต้นภาคเรียนนั้นทุกประการ 

หมวด  ๒ 
การจดัการเรียน 

 
 

ส่วนที ่ ๑ 
การเปิดเรียน 

 
 

ข้อ ๒๓ ให้สถานศึกษาก าหนดวันเปิดและปิดภาคเรียนตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ 
ว่าด้วยปีการศึกษา  การเปิดและปิดสถานศึกษา  หากสถานศึกษาใดจะก าหนดวันเปิดและปิดภาคเรียน
แตกต่างไปจากระเบียบดังกล่าว  ให้ขออนุญาตต่อหน่วยงานต้นสังกัด 

้หนา   ๗
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ข้อ ๒๔ สถานศึกษาที่เปิดภาคเรียนฤดูร้อน  ให้ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ 
ว่าด้วยการเปิดภาคเรียนฤดูร้อนในสถานศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ 

ส่วนที ่ ๒ 
การลงทะเบียนรายวิชา 

 
 

ข้อ ๒๕ สถานศึกษาต้องก าหนดวันและเวลาให้นักศึกษาลงทะเบียนรายวิชาต่าง  ๆ  ให้เสร็จ
ก่อนวันเปิดภาคเรียน 

ข้อ ๒๖ สถานศึกษาอาจให้นักศึกษาลงทะเบียนรายวิชาภายหลังก าหนดตามข้อ   ๒๕  ก็ได ้
โดยให้สถานศึกษาก าหนดวันสิ้นสุดการลงทะเบียนตามที่ เห็นสมควร   แต่ต้องไม่เกิน  ๑๕  วัน   
นับแต่วันเปิดภาคเรียน  หรือไม่เกิน  ๕  วัน  นับแต่วันเปิดภาคเรียนฤดูร้อน 

การลงทะเบียนรายวิชาตามวรรคหนึ่ง  นักศึกษาต้องช าระค่าปรับตามที่สถานศึกษาก าหนด 
ข้อ ๒๗ นักศึกษาที่มิได้ลงทะเบียนรายวิชาภายในวันและเวลาที่สถานศึกษาก าหนดตามข้อ  ๒๖   

ถ้าประสงค์จะรักษาสภาพนักศึกษา  ต้องติดต่อรักษาสภาพนักศึกษาภายใน  ๑๕  วัน  นับแต่วันถัดจาก
วันสิ้นสุดการลงทะเบียน  หากพ้นก าหนดนี้ให้ถือว่าพ้นสภาพนักศึกษา  เว้นแต่มีเหตุผลสมควร 

ข้อ ๒๘ การลงทะเบียนรายวิชาต้องได้รับความเห็นชอบจากครูที่ปรึกษา 
ข้อ ๒๙ นักศึกษาต้องลงทะเบียนรายวิชาด้วยตนเอง  ตามวันและเวลาที่สถานศึกษาก าหนด   
ในกรณีที่นักศึกษาไม่สามารถมาลงทะเบียนรายวิชาด้วยตนเองได้   จะมอบหมายให้ผู้อื่น 

มาลงทะเบียนแทนให้หัวหน้าสถานศึกษาพิจารณาเป็นราย ๆ  ไป 
นักศึกษาที่ประสงค์ขอผ่อนผันการช าระเงินค่าลงทะเบียนรายวิชา   ให้หัวหน้าสถานศึกษา

พิจารณาอนุญาตเป็นราย ๆ   ไป  ทั้งนี้  ต้องช าระเงินให้เสร็จสิ้นก่อนวันเข้ารับการวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียน 
ข้อ ๓๐ นักศึกษาลงทะเบียนรายวิชาได้ไม่เกินภาคเรียนละ  ๒๒  หน่วยกิต  ส าหรับการเรียน

แบบเต็มเวลา  และได้ไม่เกินภาคเรียนละ  ๑๒  หน่วยกิต  ส าหรับการเรียนแบบไม่เต็มเวลา  ส่วนการลงทะเบียน
รายวิชาในภาคเรียนฤดูร้อน  ให้ลงทะเบียนได้ไม่เกิน  ๑๒  หน่วยกิต  เว้นแต่ได้รับอนุญาตจาก 
หัวหน้าสถานศึกษา 

หากสถานศึกษามีเหตุผลและความจ าเป็นในการให้นักศึกษาลงทะเบียนรายวิชาที่แตกต่างไป
จากเกณฑ์ข้างต้น  อาจท าได้แต่ต้องไม่กระทบต่อมาตรฐานและคุณภาพการศึกษา 

ข้อ ๓๑ นักศึกษาท่ีขอโอนผลการเรียนรายวิชาตามข้อ  ๕๙  และข้อ  ๖๐  ต้องลงทะเบียนเรียน
รายวิชาในสถานศึกษาที่ขอส าเร็จการศึกษา  ไม่น้อยกว่า  ๑  ภาคเรียน 

นักศึกษาที่ขอเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ตามข้อ  ๖๖  ต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชา 
ในสถานศึกษาที่ขอส าเร็จการศึกษาไม่น้อยกว่า  ๑  ใน  ๓  ของจ านวนหน่วยกิตที่ระบุไว้ในหลักสูตร 
แต่ละประเภทวิชาและสาขาวิชา  และตามแผนการเรียนที่สถานศึกษาก าหนด 
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ส่วนที่  ๓ 
การเปลี่ยน  การเพ่ิม  และการถอนรายวิชา 

 
 

ข้อ ๓๒ นักศึกษาจะขอเปลี่ยนรายวิชาที่ได้ลงทะเบียนไว้แล้ว  หรือขอเพ่ิมรายวิชาต้องกระท า
ภายใน  ๑๕  วัน  นับแต่วันเปิดภาคเรียน  หรือภายใน  ๕  วัน  นับแต่วันเปิดภาคเรียนฤดูร้อน   
ส่วนการขอถอนรายวิชาต้องกระท าภายใน  ๓๐  วัน  นับแต่วันเปิดภาคเรียน  หรือภายใน  ๑๐  วัน   
นับแต่วันเปิดภาคเรียนฤดูร้อน 

การถอนรายวิชาภายหลังก าหนดตามวรรคหนึ่งอาจกระท าได้  ถ้าหัวหน้าสถานศึกษาพิจารณาเห็นว่า 
มีเหตุผลสมควร 

การขอเปลี่ยน  ขอเพ่ิม  หรือขอถอนรายวิชา  ต้องได้รับความเห็นชอบจากครูที่ปรึกษา 
และครูผู้สอนประจ ารายวิชา 

ข้อ ๓๓ การถอนรายวิชาภายในก าหนดตามข้อ  ๓๒  ให้ลงอักษร  “ถ.น.”  ลงในระเบียนแสดงผล 
การเรียนช่อง  “ผลการเรียน” 

การถอนรายวิชาภายหลังก าหนดตามข้อ  ๓๒  และหัวหน้าสถานศึกษาพิจารณาเห็นว่ามีเหตุผลสมควร  
ให้ลงอักษร  “ถ.น.”  ลงในระเบียนแสดงผลการเรียนช่อง  “ผลการเรียน”  แต่ถ้าหัวหน้าสถานศึกษา
พิจารณาเห็นว่าไม่มีเหตุผลอันสมควร  ให้ลงอักษร  “ถ.ล.”  ลงในระเบียนแสดงผลการเรียนช่อง  “ผลการเรียน” 

ส่วนที ่ ๔ 
การเรียนโดยไม่นับจ านวนหน่วยกติมารวมเพื่อการส าเรจ็การศกึษาตามหลกัสูตร 

 
 

ข้อ ๓๔ สถานศึกษาอาจอนุญาตให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนรายวิชาใดวิชาหนึ่งเพ่ือเป็นการเสริมความรู้  
โดยไม่นับจ านวนหน่วยกิตของรายวิชานั้นมารวมเพื่อการส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรได้ 

ข้อ ๓๕ เมื่อได้ท าการวัดและประเมินผลการเรียนแล้วผ่าน  ให้บันทึก  “ม.ก.”  ลงในระเบียน
แสดงผลการเรียนช่อง  “ผลการเรียน”  ถ้าผลการประเมินไม่ผ่านไม่ต้องบันทึกรายวิชานั้น  และให้ถือเป็น 
การสิ้นสุดส าหรับการเรียนรายวิชานั้นโดยไม่นับจ านวนหน่วยกิตมารวมเพ่ือการส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

ส่วนที ่ ๕ 
การนบัเวลาเรียนเพ่ือสิทธิในการเข้ารับการวัดผลสมัฤทธิ์ปลายภาคเรียน 

 
 

ข้อ ๓๖ นักศึกษาต้องมีเวลาเรียนในแต่ละรายวิชาไม่ต่ ากว่าร้อยละ   ๘๐  ของเวลาเรียน 
ส าหรับรายวิชานั้น  จึงจะมีสิทธิ์เข้ารับการวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียน 

ในกรณีที่มีความจ าเปน็อย่างแทจ้ริง  หัวหน้าสถานศึกษาอาจพิจารณาผ่อนผันให้เป็นราย ๆ  ไป 
นักศึกษาที่ไม่มีสิทธิ์เข้ารับการวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนตามวรรคหนึ่ง  จะขอประเมินเทียบโอน

ความรู้และประสบการณ์ตามข้อ  ๖๖  มิได้ 
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ข้อ ๓๗ การนับเวลาเรียนให้ปฏิบัติ  ดังนี้ 
(๑) เวลาเปิดเรียนเต็มภาคเรียนละ  ๑๘  สัปดาห์ 
(๒) นักศึกษาที่ย้ายสถานศึกษาระหว่างภาคเรียน  ให้น าเวลาเรียนจากสถานศึกษาทั้งสองแห่ง

มารวมกัน 
(๓) นักศึกษาที่ลาออกแล้ว  ได้รับอนุญาตให้กลับเข้าเรียนในภาคเรียนเดียวกันให้นับเวลาเรียน

ที่เรียนแล้วมารวมกัน 
(๔) นักศึกษาที่ลาพักการเรียน  การฝึกประสบการณ์สมรรถนะวิชาชีพ  หรือฝึกอาชีพในภาคเรียนใด   

ได้รับอนุญาตให้กลับเข้าเรียน  ฝึกประสบการณ์สมรรถนะวิชาชีพ  หรือฝึกอาชีพในภาคเรียนเดียวกัน   
ให้นับเวลาเรียน  ฝึกประสบการณ์สมรรถนะวิชาชีพ  หรือฝึกอาชีพก่อนและหลังการลาพักการเรียน   
ฝึกประสบการณ์สมรรถนะวิชาชีพ  หรือการฝึกอาชีพในภาคเรียนนั้นมารวมกัน 

(๕) รายวิชาที่มีครูผู้สอน  หรือครูฝึกตั้งแต่  ๒  คนขึ้นไป  และแยกกันสอน  ให้น าเวลาเรียน 
ที่เรียนกับครูผู้สอนหรือครูฝึกทุกคนมารวมกัน 

(๖) ถ้ามีการเปลี่ยนรายวิชา  หรือเพิ่มรายวิชา  ให้นับเวลาเรียนตั้งแต่เริ่มเรียนรายวิชาใหม่ 
ส่วนที ่ ๖ 

การขออนญุาตเลื่อนการเข้ารับการวดัผลสัมฤทธิป์ลายภาคเรียน 
 
 

ข้อ ๓๘ นักศึกษาท่ีไม่สามารถเข้ารับการวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนตามวันและเวลา 
ที่สถานศึกษาก าหนด  หัวหน้าสถานศึกษาอาจอนุญาตให้เลื่อนการเข้ารับการวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนได้ 
ในกรณีต่อไปนี้ 

(๑) ประสบอุบัติเหตุ  หรือเจ็บป่วยก่อนหรือระหว่างการเข้ารับการวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียน 
(๒) ถูกควบคุมตัวโดยพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมาย 
(๓) เป็นตัวแทนของสถานศึกษา  หรือสถานประกอบการ  ในการเข้าร่วมประชุม  หรือกิจกรรมพิเศษ

อย่างอื่น  โดยได้รับความยินยอมจากสถานศึกษา 
(๔) มีความจ าเป็นอย่างอื่น  โดยสถานศึกษา  หรือสถานศึกษาและสถานประกอบการพิจารณาแล้ว

เห็นว่าเป็นความจ าเป็นอย่างแท้จริง 
ข้อ ๓๙ นักศึกษาที่ขออนุญาตเลื่อนการเข้ารับการวดัผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียน  ต้องยื่นค าร้อง

พร้อมท้ังหลักฐานประกอบต่อสถานศึกษาก่อนการวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนไม่น้อยกว่า  ๓  วัน   
หากไม่สามารถกระท าได้ให้หัวหน้าสถานศึกษาพิจารณาเป็นราย ๆ  ไป 

กรณีที่หัวหน้าสถานศึกษาอนุญาตให้เลื่อนได้  ให้บันทึก  “ม.ส.”  ลงในระเบียนแสดงผลการเรียน 
ในช่อง  “ผลการเรียน”  และให้นักศึกษาเขา้รับการวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนทดแทนภายใน  ๑๐  วนั  
นับแต่วันประกาศผลการเรียน  หากไม่สามารถด าเนินการได้  ให้หัวหน้าสถานศึกษาพิจารณาจัดการ 
วัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนทดแทนภายในก าหนดการวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนของภาคเรียนถัดไป 
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การอนุญาตให้เลื่อนการเข้ารับการวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียน   ให้สถานศึกษาท าเป็น 
ลายลักษณ์อักษรมอบให้นักศึกษา 

หมวด  ๓ 
การประเมินผลการเรียน 

 
 

ส่วนที ่ ๑ 
หลักการในการประเมินผลการเรียน 

 
 

ข้อ ๔๐ ให้สถานศึกษามีหน้าที่และรับผิดชอบในการประเมินผลการเรียนรายวิชาที่เรี ยน 
และฝึกปฏิบัติในสถานศึกษา  และให้สถานศึกษาและสถานประกอบการมีหน้าที่และรับผิดชอบร่วมกัน 
ในการประเมินผลการเรียนรายวิชาที่เรียนและฝึกปฏิบัติในสถานประกอบการ 

ข้อ ๔๑ ให้ประเมินผลการเรียนเป็นรายวิชาตามระบบหน่วยกิต  ตามสภาพจริงต่อเนื่องตลอดภาคเรียน  
ทั้งด้านความรู้  ทักษะ  ความสามารถในการประยุกต์ใช้และความรับผิดชอบและคุณลักษณะที่พึงประสงค์   
จากกิจกรรมการเรียนการสอน  การฝึกปฏิบัติและงานที่มอบหมาย  รวมทั้งการวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียน   
ซึ่งครอบคลุมจุดประสงค์รายวิชา  สมรรถนะรายวิชาและเน้ือหาวิชา  โดยใช้เครื่องมือและวิธีการหลากหลาย 
ตามความเหมาะสม  ทั้งนี้  จ านวนหน่วยกิตของแต่ละรายวิชา  ให้ถือตามที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร 

ส่วนที ่ ๒ 
วิธีการประเมินผลการเรียน 

 
 

ข้อ ๔๒ ให้สถานศึกษา  พิจารณาท าการประเมินผลการเรียนรายวิชาเมื่อสิ้นภาคเรียน 
หรือเมื่อสิ้นสุดการเรียน  หรือการฝึกปฏิบัติงานในทุกรายวิชา 

ส าหรับรายวิชาที่เรียนและฝึกปฏิบัติในสถานประกอบการ  ให้สถานศึกษาและสถานประกอบการ   
โดยครูนิเทศก์และครูฝึกร่วมกันประเมินผลการเรียน  เมื่อสิ้นสุดการเรียนและฝึกปฏิบัติในแต่ละรายวิชา 

ข้อ ๔๓ ให้หน่วยงานต้นสังกัดร่วมกับสถานศึกษา  ด าเนินการส่งเสริมคุณภาพและควบคุมมาตรฐาน
การจัดการเรียนการสอน  การวัดผลและการประเมินผลการเรียน 

ข้อ ๔๔ ให้ใช้ตัวเลขแสดงระดับผลการเรียนในแต่ละรายวิชา   คิดเป็นร้อยละตามเกณฑ์  
ดังต่อไปนี้   

ร้อยละ  ๘๐  ขึ้นไป  ระดับผลการเรียน  ๔.๐  หมายถึง  ผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม 
ร้อยละ  ๗๕-๗๙  ระดับผลการเรียน  ๓.๕  หมายถึง  ผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีมาก 
ร้อยละ  ๗๐-๗๔  ระดับผลการเรียน  ๓.๐  หมายถึง  ผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดี 
ร้อยละ  ๖๕-๖๙  ระดับผลการเรียน  ๒.๕  หมายถึง  ผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างดี 
ร้อยละ  ๖๐-๖๔  ระดับผลการเรียน  ๒.๐  หมายถึง  ผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์พอใช้ 
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ร้อยละ  ๕๕-๕๙  ระดับผลการเรียน  ๑.๕  หมายถึง  ผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์อ่อน 
ร้อยละ  ๕๐-๕๔  ระดับผลการเรียน  ๑.๐  หมายถึง  ผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์อ่อนมาก 
ต่ ากว่าร้อยละ  ๕๐  ระดับผลการเรียน  ๐  หมายถึง  ผลการเรียนต่ ากว่าเกณฑ์  (ตก) 
ข้อ ๔๕ รายวิชาใดที่แสดงระดับผลการเรียนตามข้อ  ๔๔  ไม่ได้  ให้ใช้ตัวอักษรต่อไปนี้   
ข.ร. หมายถึง ขาดเรียน  ไม่มีสิทธิ์เข้ารับการวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียน  เน่ืองจากมีเวลาเรียน 

ต่ ากว่าร้อยละ  ๘๐  โดยสถานศึกษาพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่มีเหตุผลสมควร 
ข.ป. หมายถึง ขาดการปฏิบัติงาน  หรือปฏิบัติงานไม่ครบ  โดยสถานศึกษาพิจารณาแล้วเห็นว่า 

ไม่มีเหตุผลสมควร  ส าหรับรายวิชาที่เรียนหรือฝึกปฏิบัติในสถานประกอบการ 
ข.ส. หมายถึง ขาดการวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียน  โดยสถานศึกษาพิจารณาแล้วเห็นว่า 

ไม่มีเหตุผลสมควร 
ถ.ล. หมายถึง ถอนรายวิชาภายหลังก าหนด  โดยสถานศึกษาพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่มีเหตุผลสมควร 
ถ.น. หมายถึง ถอนรายวิชาภายในก าหนด 
ท. หมายถึง ทุจริตในการสอบ  หรืองานที่มอบหมายให้ท า 
ม.ส. หมายถึง ไม่สมบูรณ์  เนื่องจากไม่สามารถเข้ารับการวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียน   

โดยได้รบัอนุญาตจากหวัหนา้สถานศึกษา  หรือไม่ส่งงานอันเป็นส่วนประกอบของการเรียนรายวิชาตามก าหนด 
ม.ท. หมายถึง ไม่สามารถเข้ารับการวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนทดแทนภายในเวลา 

ที่สถานศึกษาก าหนด 
ผ. หมายถึง ได้เข้าร่วมกิจกรรมตามก าหนด  หรือผลการประเมินผ่าน 
ม.ผ. หมายถึง ไม่เข้าร่วมกิจกรรม  หรือผลการประเมินไม่ผ่าน 
ม.ก. หมายถึง การเรียนโดยไม่นับจ านวนหน่วยกิตมารวมเพ่ือการส าเร็จการศึกษา 

ตามหลักสูตร  และผลการประเมินผ่าน 
ข้อ ๔๖ ในกรณีต่อไปนี้ให้ระดับผลการเรียนเป็น  ๐  (ศูนย์)  เฉพาะรายวิชา 
(1) ได้  ข.ร. 
(2) ได้  ข.ป. 
(3) ได้  ข.ส. 
(4) ได้  ถ.ล. 
(5) ได้  ท. 
(6) ได้  ม.ท. 
ข้อ ๔๗ นักศึกษาที่ท าการทุจริต  หรือส่อเจตนาทุจริตในการสอบ  หรืองานที่มอบหมาย 

ให้ท าในรายวิชาใด  ให้สถานศึกษาพิจารณาด าเนินการ  ดังนี้   
(๑) ให้ได้คะแนน  ๐  (ศูนย์)  เฉพาะครั้งนั้น  หรือ   

้หนา   ๑๒
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(๒) ให้ระดับผลการเรียนเป็น  ๐  (ศูนย์)  โดยบันทึก  “ท.”  ลงในระเบียนแสดงผลการเรียน  
ช่อง  “ผลการเรียน”  ในรายวิชานั้น  หรือ   

(๓) ด าเนินการตาม  (๒)  และตัดคะแนนความประพฤติตามระเบียบว่าด้วยการตัดคะแนน
ความประพฤติที่สถานศึกษาก าหนดตามความร้ายแรงแล้วแต่กรณี 

ข้อ ๔๘ การค านวณค่าระดับคะแนนเฉลี่ย  ให้ปฏิบัติ  ดังนี้ 
(1) ให้น าผลบวกของผลคูณระหว่างจ านวนหน่วยกิตของแต่ละรายวิชากับระดับผลการเรียน   

หารด้วยผลบวกของจ านวนหน่วยกิตของแต่ละรายวิชา  คิดทศนิยมสองต าแหน่งไม่ปัดเศษ 
(๒) ให้ค านวณค่าระดับคะแนนเฉลี่ย  จากรายวิชาที่ได้ระดับผลการเรียนตามข้อ  ๔๔  และข้อ  ๔๖  

ส าหรับรายวิชาที่นักศึกษาเรียนซ้ า  เรียนแทน  ให้ใช้ระดับผลการเรียนและนับจ านวนหน่วยกิตตามข้อ  ๔๙ 
(๓) ให้ค านวณค่าระดับคะแนนเฉลี่ย  ดังนี้ 
 ก. ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยประจ าภาคเรียน  ค านวณจากรายวิชาที่ได้ระดับผลการเรียน  

เฉพาะในภาคเรียนหนึ่ง ๆ 
 ข. ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม  ค านวณจากรายวิชาที่เรียนมาทั้งหมดและได้ระดับผลการเรียน  

ตั้งแต่สองภาคเรียนขึ้นไป 
ข้อ ๔๙ นักศึกษาผู้ใดประสงค์จะเรยีนซ้ ารายวิชาที่ไดร้ะดับผลการเรียนต่ ากว่า  ๒.๐  หรือเลอืก

เรียนรายวิชาอื่นแทนถ้าเป็นรายวิชาเลือก   เพ่ือประเมินปรับค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมให้สูงขึ้น 
ให้สถานศึกษาหรือสถานประกอบการด าเนินการให้เรียนซ้ าหรือเรียนแทน  ภายในเวลาก่อนส าเร็จการศึกษา 

การเรียนซ้ ารายวิชา  ให้นับจ านวนหน่วยกิตสะสมเพียงครั้งเดียว  ส่วนการเรียนแทนให้นับเฉพาะ
จ านวนหน่วยกิตของรายวิชาที่เรียนแทนเป็นจ านวนหน่วยกิตสะสม 

การนับจ านวนหน่วยกิตสะสมในกรณีนี้   จะกระท าเมื่อนักศึกษาได้ระดับผลการเรียน   
ตั้งแต่  ๒.๐  ขึ้นไป 

รายวิชาที่เรียนซ้ า  หรือเรียนแทนแล้วได้ระดับผลการเรยีน  ๐  (ศูนย์)  ให้ถือระดับผลการเรียน
ต่ ากว่า  ๒.๐  ตามเดิม  ยกเว้นการได้ระดับผลการเรียน  ๐  (ศูนย์)  ตามข้อ  ๔๗  (๒)  หรือ  (๓) 

ข้อ ๕๐ กรณีตามข้อ  ๔๙  การคิดค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม  ถ้าเป็นรายวิชาที่เรียนซ้ า 
ให้นับจ านวนหน่วยกิตเป็นตัวหารเพียงครั้งเดียว  ส่วนการเรียนรายวิชาอื่นแทนให้นับเฉพาะจ านวนหน่วยกิต 
ของรายวิชาที่เรียนแทนมาเป็นตัวหาร 

ข้อ ๕๑ ผู้ที่ได้  ม.ส.  ตามข้อ  ๓๙  และไม่สามารถเข้ารับการวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียน  
ทดแทนภายในเวลาที่สถานศึกษาก าหนด  ให้สถานศึกษาบันทึก  “ม.ท.”  ลงในระเบียนแสดงผลการเรียน   
ช่อง  “ผลการเรียน”  เว้นแต่ได้  ม.ส.  ตามข้อ  ๓๘  (๓)  ให้หัวหน้าสถานศึกษาพิจารณาเป็นราย ๆ  ไป 

กรณีผู้ที่ได้  ม.ส.  เนื่องจากไม่สามารถส่งงานอันเป็นส่วนประกอบของการเรียนรายวิชาได้ตามก าหนด 
ให้นักศึกษาส่งงานนั้นภายใน  ๑๐  วัน  นับแต่วันประกาศผลการเรียนรายวิชา   หากไม่สามารถ 
ด าเนินการได้ให้สถานศึกษาประเมินผลการเรียนจากคะแนนที่มีอยู่  เว้นแต่มีเหตุจ าเป็นที่หัวหน้าสถานศึกษา

้หนา   ๑๓
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พิจารณาเห็นสมควร  ทั้งนี้  ให้ด าเนินการให้เสร็จสิ้นภายในก าหนดการวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียน  
ของภาคเรียนถัดไป 

ข้อ ๕๒ นักศึกษาต้องเข้ารับการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ  เมื่อนักศึกษาได้ลงทะเบียนรายวิชา
ครบทุกรายวิชาตามหลักสูตรแต่ละประเภทวิชาและสาขาวิชา   หรือตามระยะเวลาที่คณะกรรมการ
ประเมินมาตรฐานวิชาชีพก าหนด  ทั้งนี้  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ส านักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษาก าหนด   

นักศึกษาจะส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรได้  จะต้องเข้ารับการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 
และผลการประเมินผ่านเกณฑ์ท่ีก าหนด 

ข้อ ๕๓ นักศึกษาต้องเข้าร่วมปฏิบัติกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่สถานศึกษาจัดไม่น้อยกว่า  ๒  ชั่วโมง 
ต่อสัปดาห์  ครบทุกภาคเรียนตามแผนการเรียนที่สถานศึกษาก าหนด  โดยมีเวลาเข้าร่วมปฏิบัติกิจกรรม
ไม่น้อยกว่าร้อยละ  ๖๐  ของเวลาที่จัดกิจกรรมในแต่ละภาคเรียน 

เมื่อนักศึกษาได้เข้าร่วมปฏิบัติกิจกรรมครบถ้วนตามเกณฑ์ในภาคเรียนใด   ถือว่าประเมินผ่าน 
ในภาคเรียนนั้น  ให้บันทึกชื่อกิจกรรมและตัวอักษร  “ผ.”  ลงในระเบียนแสดงผลการเรียน  ช่อง  “ผลการเรียน” 

หากนักศึกษาเข้าร่วมปฏิบัติกิจกรรมไม่ครบตามเกณฑ์ในภาคเรียนใด  ให้สถานศึกษาพิจารณามอบงาน
หรือกิจกรรมในส่วนที่นักศึกษาผู้นั้นไม่ได้เข้าร่วมปฏิบัติ  ให้ปฏิบัติให้ครบถ้วนภายในเวลาที่สถานศึกษาก าหนด  
เมื่อนักศึกษาด าเนินการครบถ้วนแล้วถือว่าประเมินผ่าน  แล้วจึงบันทึกชื่อกิจกรรมและตัวอักษร  “ผ.”  
ลงในระเบียนแสดงผลการเรียนของภาคเรียนนั้น   

ถ้านักศึกษาด าเนินการไม่ครบถ้วน  ถือว่าประเมินไม่ผ่าน  ให้บันทึกชื่อกิจกรรมและตัวอักษร  “ม.ผ.”  
ลงในระเบียนแสดงผลการเรียน  ช่อง  “ผลการเรียน” 

ให้นักศึกษาที่เข้าฝึกประสบการณ์สมรรถนะวิชาชีพ  หรือฝึกอาชีพในสถานประกอบการเขา้รว่ม
ปฏิบัติกิจกรรมที่สถานประกอบการจัด  ตามเกณฑ์และข้อตกลงร่วมกันระหว่างสถานศึกษากับสถานประกอบการ 

ส่วนที ่ ๓ 
การตัดสนิผลการเรียน 

 
 

ข้อ ๕๔ การตัดสินผลการเรียนให้ด าเนินการ  ดังนี้ 
(1) ตัดสินผลการเรียนเป็นรายวิชา 
(2) รายวิชาที่มีระดับผลการเรียนตั้งแต่  ๑.๐  ขึ้นไป  ถือว่าประเมินผ่านและให้นับจ านวนหน่วยกิต  

ของรายวิชานั้นเป็นจ านวนหน่วยกิตสะสม 
(3) เมื่อได้ประเมินผลการเรียนแล้ว  นักศึกษาที่มีระดับผลการเรียน  ๐  (ศูนย์)  ให้เรียนซ้ า

รายวิชาน้ัน  ถ้าเป็นรายวิชาเลือกจะเรียนซ้ า  หรือเรียนรายวิชาอื่นแทนก็ได้  จ านวนหน่วยกิตต้องไม่น้อยกว่า
รายวิชาที่เรียนแทน  และให้ลงหมายเหตุในระเบียนแสดงผลการเรียน  ว่าให้เรียนแทนรายวิชาใด 

้หนา   ๑๔
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ข้อ ๕๕ การตัดสินผลการเรียนเพื่อส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร  ให้ถือตามเกณฑ์  ต่อไปนี้ 
(๑) ได้รายวิชาและจ านวนหน่วยกิตสะสมในทุกหมวดวิชา   ครบถ้วนตามท่ีก าหนดไว้ 

ในหลักสูตรแต่ละประเภทวิชาและสาขาวิชา  และตามแผนการเรียนที่สถานศึกษาก าหนด 
(๒) ได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า  ๒.๐๐   
(๓) ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 
(๔) ได้เข้าร่วมปฏิบัติกิจกรรมเสริมหลักสูตรตามแผนการเรียนที่สถานศึกษาก าหนดและ  “ผ่าน”   

ทุกภาคเรียน 
ข้อ ๕๖ ให้หัวหน้าสถานศึกษา  เป็นผู้อนุมัติผลการเรียนและการส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร   
ข้อ ๕๗ เมื่อนักศึกษาได้ลงทะเบียนรายวิชาครบ  ๒  ภาคเรียน  หากได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม 

ต่ ากว่า  ๑.๗๕  ให้สถานศึกษาพิจารณาว่าควรให้เรียนต่อไปหรือให้พ้นสภาพนักศึกษา 
เมื่อได้ลงทะเบียนรายวิชาครบ  ๔  ภาคเรียน  หากได้ค่าระดบัคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากวา่  ๑.๙๐  

ให้สถานศึกษาพิจารณาว่าควรให้เรียนต่อไปหรือให้พ้นสภาพนักศึกษา 
ข้อ ๕๘ นักศึกษาที่เรียนแบบเต็มเวลาและได้ลงทะเบียนรายวิชารวม   ๔  ภาคเรียนแล้ว 

แต่ยังไม่เข้าเกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรตามข้อ  ๕๕  ให้สถานศึกษาพิจารณาว่าควรให้เรียนต่อไป 
หรือให้พ้นสภาพนักศึกษา  ทั้งนี้  ให้เรียนได้ไม่เกิน  ๘  ภาคเรียน  นับตั้งแต่วันขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
โดยไม่นับภาคเรียนที่ลาพักการเรียน 

นักศึกษาที่เรียนแบบไม่เต็มเวลาและได้ลงทะเบียนรายวิชาครบทุกภาคเรียนตามแผนการเรียน 
ที่สถานศึกษาก าหนดแล้ว   แต่ยังไม่ เข้าเกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรตามข้อ   ๕๕   
ให้สถานศึกษาพิจารณาว่าควรให้เรียนต่อไป  หรือให้พ้นสภาพนักศึกษา  ทั้งนี้  ให้เรียนได้ไม่เกิน  ๑๒  
ภาคเรียนนับตั้งแต่วันขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาโดยไม่นับภาคเรียนที่ลาพักการเรียน 

ส่วนที ่ ๔ 
การเทียบโอนผลการเรียนรู ้

 
 

ข้อ ๕๙ การโอนผลการเรียนส าหรับนักศึกษาจากสถานศึกษาซึ่งใช้หลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง  พุทธศักราชเดียวกัน  ให้สถานศึกษาที่รับนักศึกษาเข้าเรียนรับโอนผลการเรียนทุกรายวิชา  
นอกจากรายวิชาที่ได้ระดับผลการเรียนต่ ากว่า  ๒.๐  สถานศึกษาจะรับโอนหรือจะท าการประเมินใหม่ 
จนเห็นว่าได้ผลการเรียนถึงเกณฑ์มาตรฐานของสถานศึกษาแล้วจึงรับโอนผลการเรียนรายวิชานั้นก็ได้ 

ข้อ ๖๐ สถานศึกษาจะรับโอนผลการเรียนรายวิชาจากหลักสูตรอื่นซึ่งไม่ต่ ากว่าระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  ได้ตามเงื่อนไขต่อไปนี้ 

(๑) เป็นรายวิชาหรือกลุ่มวิชาที่มีจุดประสงค์และเนื้อหาใกล้เคียงกันไม่ต่ ากว่าร้อยละ   ๗๕  
และมีจ านวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่าหน่วยกิตของรายวิชาที่ระบุไว้ในหลักสูตร 

้หนา   ๑๕
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(๒) รายวิชาที่ได้ระดับผลการเรียนตั้งแต่  ๒.๐  ขึ้นไป  โดยสถานศึกษาจะรับโอนผลการเรียน
หรือจะท าการประเมินใหม่แล้ว  จึงรับโอนรายวิชานั้นก็ได้ 

ข้อ ๖๑ เมื่อนักศึกษาขอโอนผลการเรียนรายวิชา  ให้สถานศึกษาด าเนินการให้แล้วเสร็จ 
ก่อนการวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียน  ภาคเรียนแรกที่นักศึกษาเข้าเรียน 

ข้อ ๖๒ การบันทึกผลการเรียนตามข้อ  ๕๙  และข้อ  ๖๐  ลงในระเบียนแสดงผลการเรียน 
ให้ใช้รหัสวิชาและชื่อรายวิชาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง   พุทธศักราชที่ใช้ในปัจจุบัน   
โดยแสดงหมายเหตุว่าเป็นรายวิชาที่รับโอนผลการเรียน 

ข้อ ๖๓ สถานศึกษาจะอนุญาตให้นักศึกษาไปเรียนรายวิชาบางรายวิชาจากสถานศึกษาแห่งอื่น
ในกรณีที่สถานศึกษาไม่สามารถเปิดท าการสอนในรายวิชาน้ันได้  โดยสถานศึกษาพิจารณารายละเอียด
เกี่ยวกับเนื้อหาของหลักสูตรตามที่เห็นสมควร  และให้สถานศึกษาทั้งสองแห่งท าความตกลงร่วมกัน 
ในการจัดสอนและรับโอนผลการเรียน 

ข้อ ๖๔ ในกรณีสถานศึกษาอนุญาตให้นักศึกษาไปเรียนจากสถานศึกษาแห่งอื่นตามข้อ   ๖๓  
ให้สถานศึกษาพิจารณารับโอนผลการเรียน  ดังนี้ 

(๑) รับโอนรายวิชาที่มีผลการเรียนตั้งแต่  ๒.๐  ขึ้นไป  หรือ   
(๒) รายวิชาท่ีได้ระดับผลการเรียนต่ ากว่า  ๒.๐  สถานศึกษาอาจรับโอนผลการเรียนหรือไม่ก็ได้ 

ให้อยู่ในดุลพินิจของสถานศึกษา 
ทั้งนี้  ให้สถานศึกษาแจ้งให้นักศึกษาทราบก่อนที่จะอนุญาตให้ไปเรียน 
การบันทึกผลการเรียนลงในระเบียนแสดงผลการเรียน   ให้ใช้รหัสวิชาและชื่อรายวิชา 

ของหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  พุทธศักราชที่ใช้ในปัจจุบัน  โดยระบุว่ารับโอนผลการเรียน 
ข้อ ๖๕ กรณีที่มีการประเมินใหม่ตามข้อ  ๕๙  และข้อ  ๖๐  ระดับผลการเรียนให้เป็นไป 

ตามที่ได้จากการประเมินใหม่  แต่ต้องไม่สูงไปกว่าเดิม 
ข้อ ๖๖ นักศึกษาที่มีความรู้และประสบการณ์ในงานอาชีพ  หรือท างานในอาชีพนั้นอยู่แล้ว  

หรือมีความรู้ในรายวิชาตรงตามหลักสูตรมาก่อนเข้าเรียน  หรือเข้าเรียนแล้ว  แต่ได้เรียนหรือฝึกปฏิบัติ 
ในสถานประกอบการ  จะขอประเมินเทียบโอนความรู้และประสบการณ์เพ่ือนับจ านวนหน่วยกิตสะสม
ส าหรับรายวิชานั้นก็ได้  โดยเทียบโอนได้ไม่เกิน  ๒  ใน  ๓  ของจ านวนหน่วยกิต  ตามหลักสูตร 
แต่ละประเภทวิชาและสาขาวิชาและตามแผนการเรียนที่สถานศึกษาก าหนด   โดยสถานศึกษาจัดให้มี
ระบบสะสมหน่วยกิต   

การเทียบโอนความรู้และประสบการณ์   ให้ เป็นไปตามหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติ 
ที่คณะกรรมการการอาชีวศึกษาก าหนด 

ถ้าผลการประเมินไม่ผ่าน   นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนปกติในภาคเรียนนั้น   
หรือขอประเมินเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ในภาคเรียนต่อไปก็ได้ 

้หนา   ๑๖
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ข้อ ๖๗ นักศึกษาท่ีสถานศึกษาให้พ้นสภาพนักศึกษาตามข้อ  ๕๗  หรือข้อ  ๕๘  แล้วสอบเข้าเรียนใหม่
ในสถานศึกษาเดิม  หรือสถานศึกษาแห่งใหม่ได้  ให้สถานศึกษารับโอนผลการเรียนเฉพาะรายวิชา 
ที่ยังปรากฏอยู่ในหลักสูตรที่ใช้ในปัจจุบัน  และได้ระดับผลการเรียนตั้งแต่  ๒.๐  ขึ้นไป 

หมวด  ๔ 
การจดัการเรียนรู้และการประเมนิผลรายวิชาปรับพืน้ฐานวิชาชีพ 

 
 

ข้อ ๖๘ สถานศึกษาที่รับนักศึกษาตามข้อ  ๗  วรรคสอง  ต้องจัดให้นักศึกษาเรียนรายวิชา 
ปรับพ้ืนฐานวิชาชีพตามที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรแต่ละประเภทวิชา   สาขาวิชา  พร้อมช าระเงิน
ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ  ตามที่สถานศึกษาก าหนด  หรืออนุญาตให้ไปเรียนจากสถานศึกษาอื่นที่เปิดสอน
รายวิชานั้น ๆ  หรือรายวิชาที่เนื้อหาใกล้เคียงกัน  หรือลงทะเบียนเพ่ือขอประเมินเทียบโอนความรู้ 
และประสบการณ์ตามข้อ  ๖๖  ก็ได้ 

ข้อ ๖๙ การประเมินผลการเรียนรายวิชาปรับพ้ืนฐานวิชาชีพ  ปฏิบัติเช่นเดียวกับการประเมิน 
ผลการเรียนรายวิชาตามหลักสูตร  ทั้งนี้  ผู้ที่ได้ระดับผลการเรียนตั้งแต่   ๑.๐  ขึ้นไป  ถือว่าผ่าน   
โดยให้บันทึก  “ผ.”  ลงในระเบียนแสดงผลการเรียนช่อง  “ผลการเรียน”   

นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาปรับพ้ืนฐานวิชาชีพต้องเรียนให้ได้ระดับผลการประเมิน  “ผ่าน”  
ทุกรายวิชา 

หมวด  ๕ 
เอกสารการศึกษา 

 
 

ข้อ ๗๐ สถานศึกษาต้องจัดให้มีเอกสารการศึกษา  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ระเบียนแสดงผลการเรียนตามแบบที่ก าหนดท้ายระเบยีบนี้ซึง่ใช้ชื่อย่อว่า  “รบ.  ๑  ปวส.”  

และต้องเก็บรักษาไว้ตลอดไป 
การจัดท าระเบียนแสดงผลการเรยีน  ให้หัวหน้างานทะเบียนเป็นผูจ้ัดท า  ลงลายมือชื่อพร้อมทัง้  

วัน  เดือน  ปี  และให้หัวหน้าสถานศึกษาเป็นผู้ลงนามรับรองผลการเรียนและการส าเร็จการศึกษา 
ตามหลักสูตร 

(2) ระเบียนแสดงผลการเรียนฉบับภาษาอังกฤษ  ตามแบบที่ก าหนดท้ายระเบียบนี้ 
และต้องเก็บรักษาไว้ตลอดไป   

การจัดท าระเบียนแสดงผลการเรียนฉบับภาษาอังกฤษ  ให้หัวหน้างานทะเบียนเป็นผู้จัดท า 
ลงลายมือชื่อ  พร้อมทั้ง  วัน  เดือน  ปี  และให้หัวหน้าสถานศึกษาเป็นผู้ลงนามรับรองผลการเรียน 
และการส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

(3) แบบรายงานผลการเรียนของผู้ที่ส าเร็จการศึกษาตามแบบที่ก าหนดท้ายระเบียบนี้    
ใช้ชื่อย่อว่า  “รบ.๒  ปวส.”  และต้องเก็บรักษาไว้ตลอดไป 

้หนา   ๑๗
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(4) ประกาศนียบัตร  และวุฒิบัตร  ตามแบบที่ก าหนดท้ายระเบียบนี้ 
(5) สมุดประเมินผลรายวิชา  และหลักฐานเกี่ยวกับการประเมินผลการเรียนในแบบอื่นสมุดบันทึก 

การฝึกประสบการณ์สมรรถนะวิชาชีพ  หรือสมุดบันทึกการปฏิบัติงานหรือสมุดรายงานของนักศึกษา 
(6) ใบรับรองสภาพการเป็นนักศึกษาและใบรับรองผลการเรียนตามแบบที่ก าหนดท้ายระเบียบนี้ 
ข้อ ๗๑ ให้สถานศึกษาเก็บรักษากระดาษค าตอบ  และหลักฐานการประเมินผลการเรียนไว้ 

เป็นเวลาไม่น้อยกว่า  ๑  ปีการศึกษา 
ข้อ ๗๒ ให้สถานศึกษาแจ้งผลการเรียนของนักศึกษาให้นักศึกษาและผู้ปกครองทราบทุกภาคเรียน 
ข้อ ๗๓ ให้เอกสารคู่ฉบับระเบียนแสดงผลการเรียน  และเอกสารคู่ฉบับระเบียบแสดงผลการเรียน 

ฉบับภาษาอังกฤษ  เป็นเอกสารรับรองผลการเรียน   
ข้อ ๗๔ ให้สถานศึกษาออกเอกสารคู่ฉบับระเบียนแสดงผลการเรียน  เอกสารคู่ฉบับระเบียน

แสดงผลการเรียนฉบับภาษาอังกฤษ  ประกาศนียบัตรและวุฒิบัตร  แก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 
ข้อ ๗๕ การท าส าเนาระเบียนแสดงผลการเรียน  จะใช้วิธีพิมพ์ใหม่  หรือส าเนาเอกสาร 

ตามต้นฉบับก็ได้  แล้วให้เขียนหรือประทับตรา  “ส าเนาถูกต้อง”  ส่วนการท าส าเนาระเบียนแสดงผลการเรียน
ฉบับภาษาอังกฤษจะใช้วิธีพิมพ์ใหม่หรือส าเนาเอกสารตามต้นฉบับก็ได้   แล้วให้เขียนหรือประทับตรา  
“CERTIFIED  TRUE  COPY” 

ให้หัวหน้างานทะเบียน  หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ท าการแทนลงลายมือชื่อรับรองส าเนา 
พร้อมทั้ง  วัน  เดือน  ปี  ที่ออกส าเนา  และหัวหน้าสถานศึกษาหรือผู้ได้รับมอบหมายลงลายมือชื่อก ากับ 
ที่รูปถ่าย 

ข้อ ๗๖ นักศึกษาที่ต้องการใบรับรองสภาพการเป็นนักศึกษา   หรือใบรับรองผลการเรียน 
จากสถานศึกษาให้สถานศึกษาออกใบรับรองสภาพการเป็นนักศึกษา   หรือใบรับรองผลการเรียน   
แล้วแต่กรณี  ใบรับรองนี้มีอายุ  ๖๐  วัน  โดยให้สถานศึกษาก าหนดวันหมดอายุไว้ด้วย 

หมวด  ๖ 
บทเฉพาะกาล 

 
 

ข้อ ๗๗ สถานศึกษาใดที่มีนักศึกษาอยู่ระหว่างศึกษาตามหลักสูตรประกาศนยีบัตรวชิาชีพชัน้สงู  
พุทธศักราช  ๒๕๕๗  ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดการศึกษาและการประเมิน 
ผลการเรียนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง   พุทธศักราช  ๒๕๕๗  ที่ใช้บังคับอยู่เดิม   
จนกว่านักศึกษาจะส าเร็จการศึกษา 

ข้อ 7๘ สถานศึกษาใดที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง  พุทธศักราช  2563  
ไปก่อนแล้ว  โดยด าเนินการตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดการศึกษาและการประเมินผลการเรียน
ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  พุทธศักราช  2557  ก่อนระเบียบนี้ใช้บังคับถือว่า 
การด าเนินการที่ผ่านมานั้นมีผลโดยสมบูรณ์ 

้หนา   ๑๘

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๑๔    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   มกราคม   ๒๕๖๕
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ข้อ ๗๙ ในระหว่างที่ยังมิได้ก าหนดหลักเกณฑ์  วิธีการ  แนวปฏิบัติ  หรือข้อบังคับกรณีใด 
เพ่ือปฏิบัติตามระเบียบนี้  ให้น าหลักเกณฑ์  วิธีการ  แนวปฏิบัติ  หรือข้อบังคับที่ก าหนดไว้แล้วซึ่งใช้อยู่เดิม 
มาใช้บังคับไปพลางก่อน  เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้  ทั้งนี้  จนกว่าจะมีการก าหนดหลักเกณฑ์  
วิธีการ  แนวปฏิบัติหรือข้อบังคับตามระเบียบนี้   

ในกรณีที่ไม่อาจน าหลักเกณฑ์  วิธีการ  หรือแนวปฏิบัติที่ก าหนดไว้แล้วมาใช้บังคับ  การจะด าเนินการ 
ประการใดให้เป็นอ านาจของผู้รักษาการตามระเบียบนี้ 

 
ประกาศ  ณ  วนัที่  26  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕64 

ตรีนชุ  เทียนทอง 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 

้หนา   ๑๙

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๑๔    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   มกราคม   ๒๕๖๕
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รบ.1 ปวส. เลขที่.................. 
ระเบียนแสดงผลการเรียนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พุทธศักราช .... 

รหัสสถานศึกษา  ชื่อสถานศึกษา  
จังหวัด    สถานศึกษาเดิม  
รหัสประจ าตัว จังหวัด  
ชื่อ – ชื่อสกุล   ระดับการศึกษาทีจ่บ  
เช้ือชาติ              สัญชาต ิ             ศาสนา   ปีการศึกษาทีจ่บ   
วัน เดือน ปีเกิด เข้าศึกษาเมื่อ   
เลขประจ าตัวประชาชน หน่วยกิตที่รับโอน   
ชื่อบิดา หน่วยกิตที่เรียน 
ชื่อมารดา หน่วยกิตที่ได้ 
ประเภทวิชา ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม 
สาขาวิชา ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานวิชาชีพเมื่อ             
สาขางาน ส าเร็จการศึกษาเมื่อ    

รหัสวิชา ชื่อวิชา 

 
หน่วย 
กิต          
(1) 
 

 
ผล
การ
เรียน 
(2) 

 
(1) 
× 
(2) 

รหัสวิชา ชื่อวิชา 

 
หน่วย 
กิต          
(1) 

 
ผล
การ
เรียน 
(2) 

 
(1) 
× 
(2) 

  
          ปีการศึกษา     ภาคเรียนที ่
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หน่วยกิตที่ได้ในภาค    หน่วยกติสะสม 
คะแนนเฉลี่ยในภาค    คะแนนเฉลี่ยสะสม 
 

 
 

 

    
 

 

 
   

 
ออกจากสถานศึกษาเมื่อ  
เหตุที่ออก 

 

 

                          
รูปถ่าย 

2.5 × 3 ซม. 
 

 

(........................................................) 
ผู้อ านวยการ    

วันที่        เดือน              พ.ศ. 

(........................................................) 
หัวหน้างานทะเบียน   

วันที่        เดือน              พ.ศ. 
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ระเบียนแสดงผลการเรียนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พุทธศักราช .... 

ชื่อ – ชื่อสกุล รหัสประจ าตัว                                    รบ.1 ปวส.     เลขที่ .........................                    หนา้ที่ 2  

 
รหัสวิชา 

 

 
ชื่อวิชา 

 

 
หน่วย 
กิต          
(1) 
 

 
ผล
การ
เรียน 
(2) 

 
(1) 
× 
(2) 

รหัสวิชา ชื่อวิชา 

 
หน่วย 
กิต          
(1) 

 
ผล
การ
เรียน 
(2) 

 
(1) 
× 
(2) 

 
 

 
          ปีการศึกษา     ภาคเรียนที ่
 
 
 
 
 
 
 
 
หน่วยกิตที่ได้ในภาค    หน่วยกติสะสม 
คะแนนเฉลี่ยในภาค    คะแนนเฉลี่ยสะสม 
 

 

 

 

 

 

 

    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
 

 

 

 

   

   

   
   
  
  
                                                                                                                        

 
 
 

 

ระดับผลการเรียน 
4 = ดีเยี่ยม  3.5 = ดีมาก 
3 = ด ี  2.5 = ค่อนขา้งดี 
2 =  พอใช้  1.5 = ออ่น 
1 = อ่อนมาก 0    = ตก 
ข.ร. = ขาดเรียนไม่มีสิทธิ์วัดผลปลายภาคเรียน 
ข.ส. = ขาดการวัดผลปลายภาคเรียน 
ข.ป. = ขาดการปฏิบัติงาน 
ถ.น. = ถอนรายวิชาภายในก าหนด 
ถ.ล. = ถอนรายวิชาหลังก าหนด 
ม.ส. = ไม่สมบูรณ์ 
ม.ท. = ไม่สามารถเข้าวัดผลปลายภาคเรียนทดแทน 
ม.ก. = ไม่นับหน่วยกิตเพือ่ส าเร็จการศึกษา 
ท. = ทุจริต 
ผ. = ผ่าน 
ม.ผ = ไม่ผ่าน 
 

บันทึก      ........................................................................................................................................................... 
              ........................................................................................................................................................... 
              ........................................................................................................................................................... 
              ........................................................................................................................................................... 
              ........................................................................................................................................................... 

เกณฑ์การส าเร็จหลักสูตร      
1 ประเมินผ่านรายวิชาครบตามโครงสร้างหลักสูตร      
2 ประเมินผ่านกิจกรรมตามที่หลักสูตรก าหนด       
3 ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 2.00         
4 ประเมินผ่านเกณฑ์มาตรฐานวิชาชพี                               

บันทึก 
(*1)  หมายถึง โอนผลการเรียน 
(*2)  หมายถึง เทยีบโอนความรู้และประสบการณ์      
(*3)  หมายถึง เรียนปรับระดับคะแนน      
(*4)  หมายถึง เรียนหรือฝึกอาชีพในสถานประกอบการ 
(*5)  หมายถึง จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ                  
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  Transcript  Dip.  No……… 

TRANSCRIPT 
TECHNICAL EDUCATION DIPLOMA (Tech.Ed.Dip.) .... 

College Code                               College Name          
Province  Previous School 
Student No. Province 
Student’s Name Entry Qualification 
Race              Nationality              Religion  Year of Graduated   
Date of Birth Date of Admission 
ID No. Credits Transferred 
Father’s Name Credits Enrolled 
Mother’s Name Total Credits 
Area of Study Cumulative G.P.A. 
Program Date of Vocational Education Standard Assessment Achieved 
Field of Specialization                  Date of Completion 

    Course   
     Code 

Course Title 

 
 

Credit         
(1) 

 
 

Grade 
(2) 

 
(1) 
× 
(2) 

  Course   
   Code 

Course Title 

 
 

Credit                   
(1) 

 
 

Grade 
(2) 

 
(1) 
× 
(2) 

 
 
 

 

 
  

 
   

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

   

 
Date of Leaving:  
Reason for Leaving: 
 

(........................................................) 
Director 

           Date   

                             
Photo 

2.5 × 3.5 cm. 
 

 

(........................................................) 
Registrar 

          Date               
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Notes ........................................................................................................................................................... 
              ........................................................................................................................................................... 
              ........................................................................................................................................................... 
              ........................................................................................................................................................... 
              ........................................................................................................................................................... 

TRANSCRIPT 
TECHNICAL EDUCATION DIPLOMA (Tech.Ed.Dip.) .... 

 Student’s Name                                                          Student No.                                     Transcript  Dip.  No……                       page 2 

 Course      
   Code 

Course Title 

 
 

Credit         
(1) 
 

 
 

Grade 
(2) 
 

 
(1) 
× 
(2) 

 Course   
   Code 

Course Title 

 
 

Credit         
(1) 
 

 
 

Grade 
 (2) 

 

 
(1) 
× 
(2) 

  
 
 
 
 

 

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 

                   
 
                                                                                                                                 

 

System of Grading 
4 = Excellent 3.5 = Very good 
3 = Good  2.5 = Fairy good 
2 =  Fair  1.5 = Fairy poor 
1 = Poor  0    = Fail 
I.C. =  Insufficient class attendance 
I.L. =  Incomplete learning assessment 
I.P. =  Incomplete practical assignment 
W.W. =  Withdraw within time line 
W.A. =  Withdraw after dead line 
N.C. =  Not complete 
U.T. =  Unable to undertake substitute       
               assessment 
N.Cr. =  Non-credit 
C. =  Cheating 
P. =  Pass  
F. =  Fail 

 

Criteria for Completion 
1 Pass the required courses according to the program structure 
2 Pass the activities required in the curriculum 
3 Obtain cumulative G.P.A. not less than 2.00 
4 Achieve the criteria of vocational education standards 

Notes  
(*1) Refers to credit transferred 
(*2) Refers to the recognition of prior learning     
(*3) Refers to study to improve grades   
(*4) Refers to study or work experience in workplace 
(*5) Refers to learning and teaching conducted in English 
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แบบรายงานผลการเรียนของผู้ที่ส าเร็จการศึกษา 
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พุทธศักราช …. 

วิทยาลัย                    ต าบล/แขวง                     อ าเภอ/เขต               จังหวัด 
                                     ภาคเรียนที่                    ปีการศึกษา         
                 ประเภทวิชา                             สาขาวิขา                         สาขางาน 

 

 

 

 

จ านวนนักศึกษา 
ที่ส าเร็จการศึกษา 

ชาย หญิง รวม 

   

ที่ รหัสประจ าตัว เลขที่  
รบ.1 ปวส. 

เลขที่ 
ประกาศ-
นียบัตร 

เลขประจ าตัว
ประชาชน ชื่อ – สกุล 

สรุปผลการเรียน 

หน่วยกิต
ที่ได้ 

ระดับคะแนน
เฉลี่ยสะสม 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

 

รบ.2 ปวส.  
หน้า .....   

 

ลงช่ือ .................................................. ผู้กรอก 
ลงช่ือ .................................................. ผู้ทาน 
ลงช่ือ .................................................. หัวหน้างานทะเบยีน 
            (                             ) 

 

อนุมัติผลการเรียนและส าเร็จการศึกษา 
เมื่อวันท่ี           เดือน              พ.ศ. 
 
 
 
ลงช่ือ................................................... 
           (                           ) 
                  ผู้อ านวยการ 
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แบบรายงานผลการเรียนของผู้ที่ส าเร็จการศึกษา 
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พุทธศักราช .... 

วิทยาลัย                    ต าบล/แขวง                     อ าเภอ/เขต               จังหวัด 
                                     ภาคเรียนที่                    ปีการศึกษา         
                 ประเภทวิชา                             สาขาวิขา                         สาขางาน 

 

 

ที่ รหัสประจ าตัว 
เลขที่  

รบ.1 ปวส. 

เลขที่ 
ประกาศ-
นียบัตร 

เลขประจ าตัว
ประชาชน 

ชื่อ – สกุล 

สรุปผลการเรียน 

หน่วยกิต
ที่ได้ 

ระดับคะแนน
เฉลี่ยสะสม 

        

รบ.2 ปวส. 
หน้า .... 

 

 
 
ลงช่ือ................................................... หัวหน้างานทะเบียน 
           (                               ) 
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กระทรวงศึกษาธิการ
ประกาศนียบัตรฉบับนี้ใหไวเพื่อแสดงวา

นายวันเฉลิม  ฤทธิ์เต็ม
สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  พุทธศักราช ๒๕๕๗ 

ประเภทวิชา อุตสาหกรรม สาขาวิชา ไฟฟา
สาขางาน  ไฟฟากําลัง

จาก  วิทยาลัยเทคนิคกําแพงเพชร
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  จังหวัดกําแพงเพชร

เมื่อวันที่ ๓๑ เดือน  มีนาคม พุทธศักราช  ๒๕๖๔
ขอใหมีความสุขสวัสดิ์เจริญเทอญ

เจาพนักงานทะเบียน ผูอํานวยการวิทยาลัย

เลขที่    ๒

ลายมือชื่อผูรับประกาศนียบัตร..........................................................
วันที่รับประกาศนียบัตร...........................................................

นายทะเบียน..........................................................

......................................................ผูเขียนหรือผูพิมพ

......................................................ผูตรวจ

......................................................ผูทาน
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วิทยาลัย
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

วุฒิบัตรฉบับนี้ใหไวเพื่อแสดงวา

ผานเกณฑการประเมินมาตรฐานวิชาชีพตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  พุทธศักราช       
ประเภทวิชา              สาขาวิชา   

สาขางาน            .
เมื่อวันที่       เดือน              พุทธศักราช       

ขอใหมีความสุขสวัสดิ์เจริญเทอญ
เจาพนักงานทะเบียน ผูอํานวยการวิทยาลัย

เลขที่    

ลายมือชื่อผูรับวุฒิบัตร............................................................. .............................................................ผูเขียนหรือผูพิมพ
วันที่รับวุฒิบัตร......................................................................... ...............................................................................ผูตรวจ
นายทะเบียน............................................................................. ................................................................................ผูทาน
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ตัวอย่าง  
 
 
 
 
 

ใบรับรองผลการเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  
 (ชื่อสถานศึกษา) 

 
 

  ขอรับรองว่า.............................................. .............. รหสัประจ าตัว ....................................... 
เลขประจ าตัวประชาชน.......................................... เกิดวันท่ี .............. เดือน ........................... พ.ศ. .............. 
บิดาชื่อ ............................................... มารดาชื่อ ............................................... ส าเรจ็การศึกษาตามหลกัสตูร  
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช .............................. ประเภทวิชา ..................................................... 
สาขาวิชา ............................................................................. สาขางาน .................................................... .......... 
ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม..............................  
 
   
   
  ออกให้ ณ วันที่ ................. เดือน .................................. ..... พ.ศ. .................... 
 
  หมดอายุ วันที่ ................... เดือน ....................................... พ.ศ. ....................  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปถ่าย 
3 ซม. X  3.5 ซม. 
ตราสถานศึกษา 
ลายเซ็นหัวหน้า 

สถานศึกษา 
 

ลงช่ือ ..................................................... 
      (..................................................) 

ผู้อ านวยการ 

ลงช่ือ ..................................................... 
      (..................................................) 

หัวหน้างานทะเบียน 
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ใบรับรองสภาพการเป็นนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  
 (ชื่อสถานศึกษา) 

 
  ขอรับรองว่า........................................................... รหัสประจ าตัว ................................ .... 
เลขประจ าตัวประชาชน......................................... เกิดวันท่ี .............. เดือน ........................... พ.ศ. ........... 
บิดาชื่อ ................................................................. มารดาชื่อ .......................................................................  
ก าลังเรียนอยู่ชั้น.................................................... ประเภทวิชา ...................................................................  
สาขาวิชา ........................................................... ... สาขางาน .................................... .................................... 
ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม............................... (.............ภาคเรียน) 
 
    
  ออกให้ ณ วันท่ี ................. เดือน ....................................... พ.ศ. ....................  
 
  หมดอายุ วันที่ ................... เดือน ....................................... พ.ศ. .................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปถ่าย 
3 ซม.X  3.5 ซม. 
ตราสถานศึกษา 
ลายเซ็นหัวหน้า 

สถานศึกษา 
 

ลงช่ือ ..................................................... 
      (..................................................) 

ผู้อ านวยการ 

ลงช่ือ ..................................................... 
      (..................................................) 

หัวหน้างานทะเบียน 
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